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Colecţia „Filocalie Carpatină” ne conturează calea asimi-
lării-orientării practicii isihaste după coordonatele unui specific 
autohton, accentuând nevoia identificării-descoperirii încă de 
la început a propriului centru de personalitate – apofaticul 
chip (supramental) al fiinţei, inima mistică – ca taină-temei al 
întregimii dăruirii fiinţiale, al deschiderii-primirii depline în 
sine a Icoanei Fiului-Cuvânt Întrupat; se statuează în acest 
model filocalic, nu o mentalizare-interiorizare a practicilor şi 
trăirilor mistice (de caracter cvasi-metafizic), ci o integrată 
aşezare-desfăşurare – de atenţie fiinţială şi prezenţă ritualică – 
a persoanei-gest în perihoreza comuniunii-liturghisirii perma-
nente în chipul-trup euharistic. 

Practica isihastă de specific carpatin deschide orizontul 
vieţii mistice isihaste printr-o recunoaştere-rememorare a 
originilor arhechipale ale conştiinţei filiative – iconarea 
chipului paternităţii (Tatăl Nostru) şi a chipului maternităţii 
(Imn Acatist al Maicii Domnului) – în temeiul, fundamental 
hristocentric, al chipului de filiaţie divino-uman, arătat prin 
Icoana-Întruparea Chipului Fiului-Cuvântul (prin care toate  
s-au făcut), şi veşnic mărturisit ca însuşi fondul-pecete iconică 
al omului; aflăm ca modalitate practică o transcendere-depăşire 
necontrară a (activului) minţii – ca pseudo-centru personal – 
printr-o identificare a (supra-activului) conştiinţei centrului 
de personalitate, recunoscut ca origine-sursă a adresării-
închinării gest, ca actul-suport fiinţial al (supranumirii) 
rugăciunii, ca act integrativ al prezenţei iconic-euharistice. 

Ca specific carpatin, practica isihastă regăseşte actul-
mişcarea ritualică (fiinţială) a centrului de personalitate, 
trezeşte memoriile de echilibru integral euharistic în deschi-
derea gestului iconic al persoanei, descoperind isihasmul – 
Taina Chipului Maicii Domnului – ca permanent ritual al 
întrupării-îmbrăţişării cerului cu pământul, ca necontenit 
Ritual Euharistic al Icoanei Întrupării Cuvântului. 

Neofit 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
„Rugăciunea Isihastă nu este ideaţie şi meditaţie mentală, nici simplu 

pietism, nici metafizică filosofică, nici tehnică energetică, ci taina 
numirii, chemării şi întâlnirii cu Chipul-Persoana Hristică”.  

Părintele Ghelasie Gheorghe de la Sfânta Mânăstire Frăsinei pune în 
lumină o viziune creştină centrată pe împletirea iconică în actul creator 
şi iconomic divin a chipului lui Dumnezeu cu chipurile de creaţie. 
Perspectiva centrală este una hristocentrică, a existenţei create în taina 
filiaţiei, şi liturgică, în orizontul comuniunii, după chipul Iubirii treimice. 

Întreaga creaţie îşi descoperă sensul şi împlinirea prin om în 
rodirea pecetei iconice a Creatorului, ca dar de împărtăşire. Omul e 
cununa creaţiei, fiinţă creată după chipul lui Dumnezeu, ce cuprinde 
în logosul său toate raţiunile (logoii) creaţiei, dar toate cele zidite au 
pecetea Logosului (au raţiunile lor dumnezeieşti de a fi sau logoii lor). 
În esenţa sa, creştinismul nu e antropocentric, ci hristocentric. Toată 
făptura are amprenta logosică a Creatorului, cu potenţă de rodire 
euharistică. Isihasmul însuşi este privit ca un rod al liturghiei lui 
Hristos în „cântarea minţii, inimii şi a sufletului direct”. 

Dramatismul istoriei actuale stă în faptul că făptura în întregul ei e 
brăzdată de rana căderii, vieţuind „în latura şi-n umbra morţii”. Taina 
ei indestructibilă stă însă în potenţialul de bine dumnezeiesc împărtă-
şit de actul creator al Sfintei Treimi şi înnoit ca izvor de viaţă veşnică 
de Învierea lui Hristos şi împărtăşirea Duhului Sfânt. Înstrăinarea de 
Dumnezeu a omului are ca efect o înstăpânire a unei logici a afirmării 
părţii în detrimentul întregului, a unei logici antagoniste ce sfâşie 
intenţionalitatea spre comuniune a fiinţei. 

Părintele Ghelasie desluşeşte această devianţă a căderii în raport 
cu dualitatea iconică de afirmare şi supraafirmare reciprocă a chipuri-
lor de Dumnezeu şi de creaţie, şi înfăţişează o cale împărătească a 
vieţii în Hristos, în care este depăşită ruptura dintre trup, suflet şi 
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Dumnezeu, printr-o atitudine ce are în centru gestul iconic al omului, 
de unire a sa, şi a creaţiei în ansamblul ei, cu Creatorul. 

Omul apare astfel ca un altar al tainei divine sădite în creaţie, de la 
care toate cele zidite îşi aşteaptă rodirea şi împlinirea. Suspinul făptu-
rilor suferinde îşi aşteaptă de la om un răspuns vindecător, sub mân-
gâierea de taină a Duhului Sfânt ce îl preface într-un flux de bucurie 
veşnică. În această viziune, taina Întrupării dumnezeieşti cuprinde 
istoria creaţiei şi a mântuirii în întregul ei. 

Întoarcerea omului cu faţa către Dumnezeu îi luminează conştiinţa 
propriei identităţi, în integralitatea sa orientată spre comuniune. Astfel, 
arată părintele Ghelasie, „în gestul iconic, trupul şi sufletul se inte-
grează Chipului de Persoană şi acesta face mistica iconică. A sta în 
gestul iconic de închinare este cu toată Fiinţialitatea proprie”, făcută 
altar al prezenţei divine. 

Regăsirea de sine a omului sub auspiciile coerenţei iconice cu 
Dumnezeu şi cu întreaga zidire pune în lumină condiţia sa liturgică de 
hotar al întâlnirii şi al unirii lumii cu Creatorul ei, hotar în care se 
vindecă în acelaşi timp ruptura dintre suflet şi trup şi toate faliile 
căderii. Evidenţele iconice, a chipului lui Dumnezeu în raport cu sufle-
tul, şi a sufletului în raport cu corpul, pun în lumină ordinea iconică a 
existenţei, ca fiinţă întru comuniune. 

Metanoia creştină şi toate virtuţile se urzesc în trupul acestui gest 
de întâmpinare cu întreaga noastră fiinţialitate a prezenţei divine, ce 
lucrează iconomic în noi. În ultimă instanţă, remarcă isihastul de la 
Frăsinei, „Chipul Dumnezeirii în Sine Însuşi este Iubirea ce nu este 
simplă însuşire, ci Însuşi Chipul Fiinţei în Sine. Este şi o iubire calitate-
însuşire, dar ca prelungire energetică harică a Iubirii Fiinţiale, Originea 
celei calitative”. 

În fond, „Dumnezeu creează din iubire. Prin harul Său întipăreşte 
chipurile Iubirii Dumnezeieşti în cele create. Este Suprafrumosul Divin 
din creaţie. Creaţia ca Răspuns propriu trebuie să redăruiască lui Dum-
nezeu frumuseţile proprii de creaţie. Suprafrumosul Divin şi Frumosul 
de creaţie, iată Dialogul Vieţii de creaţie, iată însăşi Mistica”. Omul 
însuşi, prin viaţa sa în Hristos, liturghiseşte acest răspuns al creaţiei la 
actul creator dumnezeiesc. 
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Angelologia, cosmologia şi antropologia îşi au rădăcinile unitar în 
taina dumnezeiască a Logosului întrupat la temelia zidirii, prin actul 
creator dumnezeiesc. Putem urmări în cuprinsul scrierilor părintelui 
de la Frăsinei o unică şi profundă cuprindere reciprocă (cu implicaţii 
cosmologice şi antropologice) a învăţăturii patristice despre fiinţa şi 
Persoanele dumnezeieşti a părinţilor capadocieni, a învăţăturii despre 
Întruparea Logosului şi a logoi-lor a sfântului Maxim Mărturisitorul, a 
învăţăturii sfântului Ioan Damaschin despre scara icoanelor în creaţie 
şi a învăţăturii despre fiinţă şi energii în Dumnezeu a sfântului Grigorie 
Palama. Ele apar coagulate într-o privire unitară sub puterea de atracţie 
a tainei chipului lui Dumnezeu (vizat de gestul iconic, ca o acoperire 
universală a fiinţei), cu amprenta sa logosică ce dă fiinţă zidirii şi întru 
care aceasta se desăvârşeşte. Şi nu doar teologia, ci şi mariologia (sau 
teotokologia, în contextul dublei întrupări, a lui Dumnezeu în creaţie 
şi a creaţiei în Dumnezeu) capătă adâncimea cuvenită, în reliefarea 
tainei divine.  

Modelarea iconică pleacă tocmai de la acest Arhechip al Iubirii 
divine, către care înaintând, păşim spre isihie-linişte, ca o „depăşire în 
Divin a obişnuitului” şi o „câştigare a conştiinţei de filiaţie”, fără de 
care „nimeni nu poate primi pe Duhul”.  

În scrierile părintelui Ghelasie regăsim în chip inconfundabil mân-
gâierea de taină ce vine dintr-o profundă familiaritate cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, dăruind o permanentă prospeţime şi adâncime reliefului 
verbal, cu precizările sale terminologice, inflexiunile sale poetice şi 
deschiderile sale de practică isihastă.  

 
FLORIN CARAGIU 
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ISIHASM 

 
 

Doamne Iisuse Hristoase 
Iisuse, Numele Tău este Cuvântul în Sine, 

Îngenunchez Mintea în Rostirea Numelui Tău 
Şi mă Întâlnesc cu Tine în Biserica Inimii. 

 
Doamne Iisuse Hristoase 

Dincolo de toate „vorbirile”  este Dumnezeu, 
Dar „Vorbirea lui Dumnezeu” eşti Tu, Doamne Iisuse, 

Şi „Vorbind” cu Tine, Vorbim cu Dumnezeu. 
 

Doamne Iisuse Hristoase 
Numele Tău, Doamne Iisuse, Îl Rostesc cu Dorire, 
Chem Numele Tău, Iisuse, Cântându-l fără oprire, 

Învăpăiat cu Totul în Aşteptare de Întâlnire! 
 
 

Isihasm în Versete 

1. La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi 
Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1, 1). 

2. Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl (Ioan 14, 9). 
3. Singurul Lui Fiu care este în Sînul Tatălui, Acela L-a făcut 

cunoscut (Ioan 1, 18). 
4. Cuvântul Trup S-a făcut (Ioan 1, 14). 
5. Şi a zis Dumnezeu să fie Lumină (Fac. 1, 3). 
6. Lumina Creată este Chipul Bisericii Primordiale, ca Persona-

lizare Chipul de Maica Domnului, prin care Logosul-Lumina 
Dumnezeiască se „coboară” în Lume. 



12 

7. Icoanele-Chipurile Logosului şi al Maicii Domnului sunt 
„Uşile” Tainei Trăirii Isihaste, ca Altar-Preoţie şi Biserică-
Cântare Liturgică. 

8. Trăirea Isihastă este Ritualul Liturgic al Preoţiei Hristice în 
Cântarea Bisericii-Maicii Domnului. 

9. Isihasm este Mistica Hristică prin Biserica-Maica Domnului, 
Născătoarea de Hristos în Sufletele celor Credincioşi. 

10. Isihasm este Liturghie Hristică Necontenită în Cântarea 
Minţii, Inimii şi a Sufletului direct. 

11. Rugăciunea Isihastă este Cântarea Liturgică permanentă şi 
fără oprire, în cei care vor să fie Biserică Vie a lui Hristos. 

12. Isihasmul nu este „doar al pustnicilor şi călugărilor”, ci al 
tuturor, fiind Liturghie Hristică Unică a tuturor. 

13. Isihasmul nu este „tehnică de spiritualizare”, ci este Ritual 
Haric al Liturghiei Iubirii lui Hristos. 

14. Ritualul Haric Isihast are Trei Trepte: al Minţii, al Inimii şi al 
Duhului de Suflet direct. 

15. Ritualul Haric al Minţii este Botezul Minţii în „naştere din 
nou” din Apă-Cuvântul Hristic şi din Duh-Sfântul Duh, 
adică „Pogorârea Limbilor de Foc-Duh” de la Rusalii (Ioan 3, 
5; Fapte 2, 1-4). 

16. Isihasmul este Mistica prin Har, ca intrare în Taina Cu-
vântului, ca Mistică Interpersonală, Creaţie şi Dumnezeu. 

17. Haina de nuntă de care vorbeşte Evanghelia este „Haina 
Harică”, iar Ospăţul Nunţii este Cina cea de Taină, Euharistia 
Cuvântului ca Însăşi Persoana Hristos. 

18. Euharistia Hristică este Persoana Cuvânt Întrupată:  
„Şi Cuvântul Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14). 

19. Isihasm nu este Mistica „Ideilor de Minte”, ci Mistica Litur-
gică a Persoanei Hristos. 

20. Isihasmul este Actualizarea în proprie Fiinţialitate a Liturghiei 
Hristice, de „dărâmarea” turnului Babel cu încurcarea limbilor 
din propriul limbaj şi reclădirea Scării-Pomului Vieţii în pro-
prie existenţă Personală, ca Mistica Restructurării Limbajului-
Sacralitatea Limbajului. 
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21. Isihasmul este Mistica „dincolo de Ideaţia Minţii”, este Trăirea 
Tainei Persoanei Cuvânt Deplină Fiinţialitate de Sine. 

22. Isihasm este „Noua Scară la Cer”, este Învierea lui Hristos 
prin care Crucea Vieţii nu mai este „suferinţa şi moartea”, ci 
Liturghia Vieţii Veşnice Pururea Nemuritoare. 

23. Isihasmul este Dor, Oferire, Răspuns, adică Iubire, Ritual 
Sacru şi Liturghie, toate încununate în Euharistia-
Împărtăşirea Hristică. 

24. Începe cu Isihasmul Minţii, ce este întoarcerea Gândirii în 
originea sa Cuvântul-Persoană, Taina prefacerii Gândirii în 
Rugăciunea Hristică. 

25. Rugăciunea Isihastă nu este Ideaţie şi meditaţie mentală, nici 
simplu pietism, nici metafizică filosofică, nici „tehnică 
energetică”, ci Taina Numirii, Chemării şi Întâlnirii cu 
Chipul-Persoana Hristică. 

26. Rugăciunea Isihastă a Minţii este „coborârea” Minţii din locul 
ei din Creier în locul Cuvântului-Gâtului ca o „schimbare a 
cursului apei Minţii”, care să „mişte Roata Cuvântului 
Sacru”, nu a Gândirii. 

27. Taina Rugăciunii Isihaste este: Numire de Dor, Chemare cu 
Doinire-Cântare, Întâlnire cu Aşteptare neabătută, ca Taină a 
Reîntoarcerii Creaţiei „păcătoase” spre Creatorul său. 

28. Doar după „purificarea şi Sacralizarea” Minţii în Taina Cu-
vântului Hristic se trece în „Isihia Inimii”, în Biserica Vie pro-
prie, unde Liturghiseşte Însuşi Domnul Hristos, unde Mintea 
se Roagă, dar totodată „Ascultă” în Ritualul Sfântului Duh 
Însuşi, Însăşi Liturghisirea lui Hristos, cea mai presus de 
Minte. 

29. Şi doar după Isihia Bisericii Inimii se trece la Isihia Duhului 
direct de Suflet, când se „Deschid” Perdelele Altarului din 
Inimă şi se arată la Faţă Însuşi Hristos cu Potirul Euharistiei 
Sale, din care te Împărtăşeşte, ca Împlinire a Urcuşului Isihast 
Mistic. 
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1. Hronograf – Istoria Istoriei 

Din „neînceputuri” este Dumnezeu Cel Treime, Tatăl, 
Sfântul Duh, Fiul, Persoanele Absolute, ca Deschidere 
Absolută şi Deplinătate Absolută. Din „neînceputuri” este 
Dumnezeu Cel Absolut şi Deplin, nu „singular”, ci 
Treimea de Sine, Perfecţiunea Absolută, „Singularitatea” 
fiind „o perfecţiune prin imperfecţiune”. Doar Dumnezeu 
Treime este Perfecţiunea fără „imperfecţiune”, Unul 
Totalitate-Treime, ce nu se poate „grăi”. 

Totul dintr-o Dată, Acelaşi Totdeauna, fără să se 
„repete” pe Sine. Dumnezeu Unul-Treime mai are o 
„Strălucire de Sine”, Harul Energiile Necreate, Raţiunile 
Divine. Dumnezeu este Totul şi nu este „spaţiu” în care 
este EL, ci „spaţiul” este în EL. „Spaţiul” începe odată cu 
Creaţia. Originea Creaţiei este „spaţiul” din Dumnezeu, 
care în fond nu „există”, El fiind Totul. Aşa Creaţia este 
„Creată” din „neexistenţă”, din Nimicul spaţiului din 
Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu mai „există nimic”, El fiind 
Totul. Acest „nimic de Sine” Dumnezeu îl face „Creaţie”. 
Dumnezeu care este Totul Absolut nu „admite” „nimicul” 
şi aşa „Creează în Sine” încă „Un Tot Creat”. Dumnezeu, 
chiar Treime, nu „admite singularitatea de Sine” şi aşa 
Creează încă „o Treime de Creaţie”. Dumnezeu în Sine ca 
Treime „Vorbeşte în Sine”, dar El Vrea să Vorbească şi 
„dincolo de Sine”. „Dincolo neexistând”, El îl Creează. 
Creaţia este „un al Doilea Dumnezeu, dar Creat”. Doi 
Dumnezei nu pot fi, neputând fi „două Absoluturi”, 
absorbindu-se unul prin altul. Aşa Dumnezeu îl Creează 
pe „al doilea Dumnezeu”.  
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Dumnezeul Creat „Creaţia” este Fiul Dumnezeu Creat. 
Dumnezeu Treime în Sine are pe Fiul Său Unul Absolut, 
dar „naşte” încă „un Fiu de Creaţie”. Iată „marea Taină” a 
Creaţiei, ca „Fiu de Creaţie, Frate Fiului Unic Dumnezeu”. 
Fiul Dumnezeu Creat nu este „un Dumnezeu contrar”, ci 
„Frate Fiului din Sine”. Creaţia este „Înrudită” cu 
Dumnezeu prin „Rudenia” de „Frate cu Fiul Direct al lui 
Dumnezeu”. Creaţia nu este „contrarul lui Dumnezeu”, ci 
„Arătarea la Faţă a Fiului lui Dumnezeu” prin Fratele de 
Creaţie. Fiul Direct de Dumnezeu este Arătarea la Faţă a 
Tatălui Dumnezeu. Fiul Creat este „Arătarea la Faţă a 
Fiului lui Dumnezeu”. Cine Îl Vede pe Fiul Îl Vede pe 
Tatăl (Ioan 14, 9) şi cine „vede Creaţia vede pe Fiul lui 
Dumnezeu”, ca Frate de Fiul lui Dumnezeu, şi ca Frate cu 
Fiul este „Fiul Creat al Unicului Tată Dumnezeu”. 

 
* 

 
Dumnezeu Cel Treime şi Har Energii Necreate Creează 

şi o „Creaţie” ce „nu este Dumnezeu”, dar este „Frate 
Creat, Frate cu Fiul Dumnezeu Creator”. Înrudirea cu Fiul 
Dumnezeu face Creaţia „un al doilea Dumnezeu Fiu 
Creat”. Creaţia este „Dumnezeu Fiu Creat”, nu Dumnezeu 
„revers” şi negativ al lui Dumnezeu. Creaţia nu este 
„reversul” lui Dumnezeu direct, ci „Înrudirea Afirmativă” 
a Fiului lui Dumnezeu. Creaţia nu este „manifestarea lui 
Dumnezeu”, ci „manifestarea Fiului lui Dumnezeu” ce-şi 
„adaugă şi manifestarea de Creaţie” prin „Manifestarea Sa 
Directă de Dumnezeu ca Fiu Direct”. Creaţia este „Darul-
Prinosul” Fiului lui Dumnezeu ce-l Aduce Fiul Tatălui 
Dumnezeu Totodată cu Darul Său de Sine Însuşi. Creaţia 
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este „Sacralitate de Fiul Dumnezeu” ca Închinăciune 
Sacrului Absolut-Tatălui. Creaţia este „Înrudire” cu 
Sacralitatea Fiului Dumnezeu şi prin Fiul „Acces” la 
Sacralitatea în Sine Dumnezeiască. Creaţia este ca 
„Origine” în Fiul Dumnezeu şi prin Fiul Dumnezeu se 
„naşte” Creaţia. 

Creaţia are în Sine „Chipurile Fiului”, Cuvintele Fiului. 
„La început a fost Cuvântul... prin El toate s-au făcut” 
(Ioan 1, 1). La început a Creat Dumnezeu Cerul şi 
Pământul” (Fac. 1, 1). Cerul şi Pământul sunt „corespon-
denţă” în Creaţie a Chipul Fiului Dumnezeu ce „coboară” 
în Actul Creator. „Steaua lui David” este Iconografia 
acestora. Chip de cer, Chip de Logos-Fiul, Triunghiul cu 
Vârful în jos şi Chip de Creaţie, Triunghiul cu Vârful în 
sus, ca Cer şi Pământ. Pământul este „Fratele de Creaţie” 
al Cerului Necreat, Cerul de jos. „Şi Pământul era 
netocmit şi gol” (Fac. 1, 2) adică era în Conştiinţa Logo-
sului. „Întuneric era deasupra Adâncului şi Duhul lui 
Dumnezeu se purta pe deasupra Apelor (Fac. 1, 2). 

Aici sunt Arhechipurile Mistice de Creaţie. Pământul 
era sub „formă de Ape”, Substanţa Primordială a Creaţiei. 
Dar Apele sunt Chipul Cuvântului-Fiului. Trebuie 
„naştere” din Nou, din Apă şi din Duh (Ioan 3, 5), îi zice 
Domnul lui Nicodim. Cuvântul Hristos este Apa-Botezul-
Naşterea. Aşa Apele Primordiale sunt Logosul ce Creează 
pe Chipul Său Apele de Creaţie. Chipul Pământului este 
Chip de Chip Logos-Cuvântul. Filosofii aici se încurcă. 
Apele Primordiale nu sunt Haos, ci sunt Deplinul Logosul 
ce are în Cuvintele Apele Dumnezeieşti Seminţele Apelor 
Create-Pământul-Substanţa Primă de Creaţie. Apele-
Pământ sunt în „întuneric”, nefiind „scoase-Create”, ci în 
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Adâncul Apelor Cuvintelor Logos Necreate. Cu Apele-
Logos este şi Sfântul Duh ce „Aşteaptă Creaţia din Logos 
Fiul ca şi El să „Creeze cu Fiul” Creaţia. Naşterea Creaţiei 
este din Apa-Cuvântul şi din Duh-Făptuirea Sfântului 
Duh. 

„Şi a Zis să Fie Lumină” (Fac. 1, 3), şi s-a făcut Lumină. 
Acum Creaţia „Iese la Lumină” din Apele Cuvântului-
Logosului şi din Făptuirea Sfântului Duh. Din Ape iese 
Focul-Lumina. Filosofii zic că întâi este Focul şi apoi Apa. 
Mistic este invers. Chipul Apei este Cuvântul-Logosul din 
Care apoi „Iese” Lumina-Focul. Focul-Lumina Luminează 
Apele Create. Pământul este astfel Ape şi Lumină Create, 
adică Sămânţă de Cuvinte Logos şi „Trup” Cuvintelor 
Logos, ca Lumină. Cuvintele Logos se „Îmbracă” în Cor-
puri de Lumină, Cuvântul fiind Lumină Necreată. Lumina 
Necreată Logos nu poate avea decât Corp tot de Lumină, 
dar Creată. Lumina Necreată se „Întrupează” în Lumina 
Creată. Lumina Necreată este Adânc-Întuneric şi Lumina 
Creată este Zi, că este „naştere de Creaţie”. Misticii vor-
besc de Adâncul-Noaptea Mistică, ce este Supra-Lumina 
Luminii Create. 

 

2. Dialogul Întâlnirilor 

Se vorbeşte de Trei Mistici, 1) Mistica-Mistică, 2) Meta-
fizica Mistică şi 3) Teologia Mistică. În fond toate acestea 
se cuprind una în alta, sunt în Deofiinţa Unicului Chip al 
Misticii. Mistica-Mistică este Religia Pură, ca trecere directă 
la Întâlnirea Creaţiei cu Dumnezeu, care însă are în Sine 
atât toată Metafizica, precum şi toată Teologia. Şi Metafi-
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zica şi Teologia au de asemenea Religia-Mistică. Fără 
Sacralitatea Absolută, niciuna nu poate să fie. Mulţi fac 
Mistică de „ocazie” sau incompletă şi de aceea despart 
până la contrariere cele Trei Feţe-Chipuri Mistice. Nu 
reduceţi Mistica la „simplul pietism”, sau la un „intelec-
tualism rece şi singular”, nici la „teologismul rigid şi 
formal”. Mistica este „Integralitatea Spiritualităţii”, ce le 
uneşte pe toate şi le Încununează. 

Lumea noastră de astăzi, confuză şi destructurată, nu-şi 
va găsi „salvarea” decât în „Dialogul Întâlnirilor” Sincere 
şi Deschise, prin care să se Recunoască Reciproc, să se 
„completeze” cu ce le lipseşte, să se Reîmprietenească, 
până la Unirea în Chipul Unic, ce nu este „amestecarea”, 
ci „Comuniunea, Comunicarea şi Împărtăşirea”. Depăşiţi 
„prostia spirituală”. Prostia este „mândria fără conţinut”, 
umflarea în sine în interior gol. Ca să fii „Plin”, înseamnă 
să te Umpli de Celălalt. 

Aici este Taina Misticii, Unirea cu Celălalt prin care să 
te Recunoşti pe tine însuţi. Prostia de a nu „recunoaşte pe 
celălalt” aduce „uitarea de proprie Recunoaştere” până la 
golul interior de „umflare exterioară”. Doar Dialogul 
Întâlnirilor este „leacul prostiei spirituale”. Nu admiteţi 
închistarea şi închiderea în propriul „gol”. Singularitatea 
este „gol de sine”, în care cazi prin proprii iluzii de sine, 
până la pierderea propriei Personalităţi.  

Fiţi Deschişi, dar nu „pradă” „tuturor influenţelor de 
ocazie”. Deschiderea Sinceră trebuie să fie cu totodată 
Atenţia de a nu fi „înşelat” de tot felul de „mistificări infe-
rioare şi negative”. Doar cine este „Capabil” de Dialogul 
Întâlnirilor va fi capabil şi de o Adevărată Mistică, Demnă 
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şi vrednică de încredere. Mulţi fac din „Întâlniri” pricini 
de învrăjbire şi războire, până la „oribila ucidere”... Nu 
admiteţi „contrarierile inferioare”, nici „bănuielile gratuite 
şi feministe”, ca închipuiri false şi iluzive. 

Cei „Înţelepţi”, totdeauna, se „Înţeleg chiar dacă fiecare 
îşi păstrează specificul propriu”. Vai de „falşii spirituali” 
care şi „Adevărul îl falsifică”. 

 
3. Dialog între Limbaje 

– dogmă, teologumene, lărgiri teologice – 
 

Dogma este Adevăr ce se „primeşte” (prin Credinţă). 
Credinţa este „deschiderea-primirea” unui Adevăr Revelat, 
„luat pe încredere” de la cineva „vrednic de încredere”. 
Dogma este un „Adevăr Dăruit” şi Darul se Primeşte. Primi-
rea Darului implică şi „Răspuns”. Răspunsul este „Dogma-
tisirea proprie” a „Unicei Dogme”. Toţi Sfinţii Părinţi au 
făcut „Dogmatisiri” ale Adevărurilor Unice Scripturistice 
Revelate. Sunt „Dogmatisiri majore consfinţite de 
Sinoade” şi „dogmatisiri comentarii”.  

Teologumenele sunt „Dogmatisiri ale Dogmelor 
Consfinţite deja ca „transpuneri” Dogmatice. Fiecare Sfânt 
Părinte are în „felul său” câte o „Teologumenă” ce 
„Completează-Încununează” Dogma. Lupta cu „ereziile” 
a adus multe noi „Dogmatisiri” ca Teologumene tot aşa de 
„valabile” ca şi Dogmele propriu-zise. Teologumenele mai 
au la rândul lor şi „Lărgiri Teologice”, ce nu contrazic 
Dogma, ci o „diversifică în coloristică” bogată. Predicile în 
general sunt „Lărgiri Teologice”. Teologumenele sunt 
„Dogmatisirile periodice la anumite împrejurări Istorice”. 
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Aşa au fost făcute de Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Simeon Teolog etc. Sunt 
„multe Dogme Scripturistice” încă Taine şi nescoase la 
iveală, ce se „evidenţiază” în anumite împrejurări speciale. 
Acestea sunt de obicei primite cu multe contestaţii şi chiar 
respingere... după multe controverse impunându-se ca 
Adevăruri. De aceea „feriţi-vă” de „extremismul Dogmati-
cismului rigid”.  

Teologumenele, Lărgirile Teologice să nu fie „primite 
degrabă”, dar nici „respinse cu uşurătate”, ci probate prin 
„focul” Dogmelor Consfinţite. Este „bine să descoperi 
minciuna”, dar este urât să te faci „contrar Adevărului sub 
masca Adevărului”. Aici mulţi se încurcă până la greşeli 
deplorabile. Mulţi se grăbesc a „primi”, cât şi a „respinge”. 
Ambele sunt contraindicate. „Vai de cei mincinoşi, dar vai 
de cei care prin viclenie fac Adevărul minciună”, zice o 
vorbă. Diavolul nu este de ajuns că este „mincinosul”, este 
şi „ucigaşul-vicleanul”.  

Astăzi mai mult ca oricând este „pericolul minciunii, 
dar şi vicleşugului-uciderii Adevărului sub masca adevă-
rului mincinos”... Paradoxal este „un adevăr mincinos”, 
cel mai viclean ucigător al Adevărului. Bănuielile uşu-
ratice, bârfele muiereşti, închipuirile psihopaţilor, vicle-
niile demonizaţilor sunt moduri de „batjocorire” a 
Adevărului. Dar şi „naivitatea şi prostia” multora ce 
primesc fără nici o probă minciunile în „haine de Adevăr” 
sunt la fel de vătămătoare. Faceţi Dialog între Limbaje, 
Dialogul este Lumina. Dar Dialogul Înţelept constructiv, 
nu „ucigător”. 
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4. Mărturisiri de  credinţă 

Între Sacru şi profan, între Biserică şi laicizare 
Este mare nevoie de „Reînsufleţire Spirituală”. Toţi 

aşteaptă ca Biserica s-o facă. Într-adevăr Biserica va face 
această „Minune”. Veniţi, toţi doritorii de Spiritualitate, 
veniţi în Biserică, reintraţi în Sacralitate şi Minunea va 
Începe să se arate. Se încearcă o „rememorare” a Sacrului, 
prin tot felul de artificialităţi până la „tehnicile laice de 
spiritualizare”. Cultura Spirituală este astăzi în mare 
impas. Valorile Spirituale sunt considerate „învechite”, 
simple exponate de muzeu şi bibliotecă. Parcă nimic nu ne 
mai „atinge” Sufletul direct. Învăţătorii nu mai sunt ascul-
taţi, părinţii parcă sunt străini în propria familie. Prietenii 
nu mai există... totul este un „tehnicism de interese 
profane”. Fraţilor, să ne trezim. Nu este altă „cale” decât 
Resacralizarea Vieţii. Unde găsim Sacrul?... Îl cumpărăm, 
îl fabricăm?... 

Nu există decât „Un Unic Sacru, Dumnezeu”. Reîntoar-
ceţi-vă cu „faţa” către Dumnezeu şi veţi redescoperi Sacrul. 
Cei care „neagă” pe Dumnezeu de fapt îi „întorc” spatele. 
Mulţi fac „filozofia” căutării Lui Dumnezeu. Întoarceţi-vă 
„faţa” către El şi l-aţi şi găsit. Chipul Sacralităţii Lui 
Dumnezeu este „concretizat” în Chipul Bisericii. Biserica 
este Prezenţa Sacrului îu lume. Unde nu mai este Chip de 
Biserică, acolo se şterg „urmele” lui Dumnezeu. Mulţi 
„invocă” o Biserică „interioară”. Fiţi atenţi, Dumnezeu  
„Vine de Dincolo” de noi. Mulţi fac filozofia că „adâncul 
Sufletului” nostru este „Însuşi Divinul”. 

Mare atenţie. Dumnezeu este „dincolo” de noi, dar 
„trece şi locuieşte” în noi. De aceea Dumnezeu este „Întâi” 
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Biserică „exterioară”, care, „trecând” prin „interiorul” nostru, 
ne face şi pe noi „biserici interioare”. Dacă Dumnezeu nu 
„trece” prin noi, Sufletul nostru este „gol” de Dumnezeu, şi 
se face „casă profană-laică”. Sufletul nostru „se face” 
Biserică doar dacă „trece” Dumnezeu prin el. Sufletul tău 
„gol” de Dumnezeu nu-l vei găsi niciodată. Prin Biserica lui 
Dumnezeu, devenind tu apoi Biserică, doar aşa îl vei întâlni 
cu adevărat. De aceea trebuie să mergi la Biserică unde să-L 
Primeşti pc Dumnezeu în Suflet ca să-L poţi avea. Fraţilor, 
fiţi sinceri căutători de Dumnezeu, altfel vă „autoînşelaţi”. 
Ca să deveniţi şi voi Biserici „proprii”, trebuie să vă adunaţi 
în Biserica lui Hristos, unde se „săvârşeşte” Liturghia 
Împărtăşaniei Sale, prin care Dumnezeu va „intra” în 
Sufletele voastre şi vă va face Biserici-Templele Sale. Fără 
„împărtăşirea” din Liturghia lui Hristos nu veţi deveni cu 
adevărat Biserici „proprii”. Prin aceasta se va săvârşi 
Minunea „Reînvierii Spirituale”, prin împărtăşirea din 
Liturghia Bisericii lui Hristos. 

Veniţi, fraţilor, la Liturghia Hristică, aşa vă veţi „trezi” 
Sufletele la Spiritualitate. Veniţi „aşa cum sunteţi, mai 
puţin pregătiţi”, că Participarea La Liturghie este aceea 
care vă va „pregăti” Sufletul să-L primiţi pe Dumnezeu. 
Orice Participare la Liturghie este o „scânteie” ce va 
aprinde „Lumina” Întregului Suflet. Nu rămâneţi în 
„afara” Bisericii. Cei lipsiţi de Biserică fac un fel de 
Sacralitate în „gol”. Nu faceţi „Spiritualitate în gol”, în 
„afara” Sacrului Bisericii, că este o spiritualitate „artifi-
cială”. Ieşiţi din „profan şi lacizare” şi intraţi in Sacru prin 
Biserica lui Hristos. 
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Isihasmul „coborât” în lume 
Isihasm înseamnă „Unire Mistică prin Hristos”. Hristos 

înseamnă Liturghie Euharistică. Liturghia înseamnă 
„Ritualul Sfântului Duh” în Cântarea Bisericii, a Liturghiei 
Euharistice. Biserica fără Ritual şi Liturghie nu mai este 
Biserică. Cei „doritori” de intensă „trăire Liturgică” au găsit 
„calea isihasmului”. Isihasmul este „Liturghie Hristică 
Necontenită”, în cântarea Minţii, Inimii şi a Sufletului 
direct. Rugăciunea isihastă este „Cântarea Liturgică 
permanentă fără oprire” în cei care vor să fie „Biserică 
Vie” a lui Hristos. Isihasm este „Prelungire de Liturghie 
Hristică” în cântare necontenită de Minte, Inimă şi Suflet 
Personal. Pustnicii şi călugării au simţit „nevoia” unei 
„trăiri fără oprire” a Liturghiei lui Hristos. Astăzi se pare 
că „mulţi laici” din lume vor şi ei „aceasta”. Aşa 
„Isihasmul coboară în mijlocul lumii”. Aşa Isihasmul nu 
este doar al „pustnicilor şi călugărilor”, ci al tuturor.  

Isihasmul este „Prelungire de Biserică de afară în Biserică 
lăuntrică”, fiind „Aceeaşi Unică Biserică a lui Hristos”. 
„Calea isihastă” este „aceeaşi” pentru toţi, fără deosebire... 
Unii încearcă un „creştinism în afara Bisericii”. Fiţi cu 
atenţie. Chiar şi Biserica oficială a făcut greşeala de a „ţine 
în afara sa” pe mulţi „mistici”, ce la „început” păreau 
„neoficiali”... Să nu se „Închidă Uşile Bisericii” niciodată, 
chiar dacă „unii sunt mai puţin de aceeaşi culoare”... Intraţi 
în Biserică, toţi cu „lucruri străine” vor deveni cu timpul ce 
trebuie. Biserica are „puterea să purifice şi să transubstan-
ţieze”. Astăzi este o „năvală a laicilor spre Biserică”. Dar 
„laicii” nu se pot „debarasa” imediat de „impurităţile” lor, 
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faţă de care Biserica trebuie să fie „răbdătoare-educatoare”. 
Aşa este cu „Isihasmul laicilor” de astăzi. Mulţi ai Bisericii 
nu vor să îi „primească” în Biserică... pe considerente 
minore. Mare atenţie. „Copiii rătăciţi” se întorc „Acasă” 
murdari, gălăgioşi şi cu obiceiuri rele... Nu-i respingeţi, că 
vă „omorâţi” propriii copii… 

Nu le puneţi condiţii grele la început, ci pe parcurs ei 
înşişi vor „vedea” ce este „nepotrivit”. Laicii „cei din 
lume” doresc „trăire Creştină, Isihasm”. Să nu se confunde 
„isihasmul laicilor” cu „isihasmul laic”. Unii poate ar vrea 
„un isihasin laic, fără Biserică”... Dar Isihasmul nu poate fi 
niciodată „laic-fără Biserică”, Isihasmul însemnând 
„Prelungire de Biserică Hristică în Interiorul propriu”. 
IsihasmuI este „Chip de Biserică Hristică în Trăire proprie-
individuală”.  

Isihasmul poate fi şi „al laicilor”, al celor din lume, dar nu 
poate fi niciodată „isihasm-laic-profan-nereligios-necreştin”. 
Isihasmul nu poate fi niciodată „tehnică de spiritualizare”, 
isihasm fiind „Liturghie Hristică în Trăire proprie”, adică 
Taină Hristică Divină. Tehnica este „lucrare laică-profană”, 
pe când „Taina Harică” este „Ritualul Chipului Sfântului 
Duh”. Deosebiţi. Ritualul este Haric, pe când „tehnica” este 
„mecanicistă”. Unii văd şi în „Ritual” un „mecanicism” de 
„gesturi formale”... Aici se încurcă mulţi. Unii „cad” într-un 
„ritual mecanic-teatral”, dar şi aceasta încă nu se poate 
„tehniciza-laiciza”. 

Cei care vor „redeseoperi Ritualul Sacru” vor putea face 
deosebirea clară între „Ritual şi tehnică-mecanicism”. 
Isihasmul este „Ritual Sacru” şi niciodată „tehnică”. Mulţi 
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„laici” vin în Biserică păstrând „reziduurile tehnicismului 
laic” şi greu renunţă la ele. Biserica să fie „înţelegătoare”, că 
pe parcurs va fi remedierea. Biserica să nu se „grăbească” 
în a „stigmatiza” aparentele „neconcordanţe”. Doar în 
„cadru1 Bisericii” acestea se vor corecta. Nu „opriţi” 
Intrarea în Biserică pe simple motive. 

 
Isihasm şi „alte mistici” 
Mistică înseamnă Unire Perfectă. Religia este „Legătura 

Perfectă cu Dumnezeu”. După „păcatul” căderii din Rai 
Legătura cu Dumnezeu slăbeşte. Noi „ne rupem” de 
Dumnezeu, dar El nu se rupe niciodată de noi. Aici este 
„accesibilitatea” Mistică, de „deschiderea Unirii cu 
Dumnezeu”. Înstrăinâdu-ne de Dumnezeu, ne înstrăinăm 
de noi înşine. Aşa apare „nevoia” de a ne regăsi şi a ne 
„reuni” cu noi înşine. De aici apariţia „automisticii”, 
„reunirea cu tine însuţi”. Mulţi amestecă până la confuzie 
Mistica Unirii cu Dumnezeu cu „automistica”. Aici este 
„deosebirea” între Isihasm şi alte mistici.  

Isihasmul are Mistica Unirii cu Dumnezeu mai întâi de 
toate şi doar ca „efect” şi „automistica”. Sunt şi „filosofi” de 
„automistică fără Dumnezeu”. Unii consideră Însuşi 
„interiorul” nostru Dumnezeu. Deosebiţi. În viziunea Creş-
tină Sufletul nostru este „Creaţie”, nu însuşi Dumnezeu, 
este Chip Creat „după Chipul şi Asemănarea” Chipului 
Dumnezeiesc (Fac. 1, 27). Aşa Isihasmul Creştin este 
Mistica-Unire cu Dumnezeu Cel „Dincolo de Sufletul 
nostru”. Isihasmul nu este „automistică”, deşi ca efect este 
şi „regăsirea prin Dumnezeu şi a propriului nostru Suflet 
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uitat şi Întunecat”. Automisticile sunt „căutări în golul 
Sufletului” ale Sufletului şi ale lui Dumnezeu. Isihasmul 
este „căutarea” în Plinul lui Dumnezeu şi niciodată în „gol”. 

Isihasmul nu porneşte de la „gol”, ci de la Deplinul 
Dumnezeu, prin care apoi se face Unirea cu Dumnezeu. 
Dar, zice proverbul, „nu uita nici de valoarea vecinului”. 
Domnul Hristos, se zice într-o povestire apocrifă, mergând 
cu ucenicii, întâlneşte un „Câine mort”. Toţi văd doar 
putreziciunea, doar Domnul Zice: „ce dinţi frumoşi are”. Şi 
„automisticile” au valoarea „căutării cu străduinţă” a 
propriului Chip „uitat”. Automisticile trebuie să mai facă 
„pasul” căutării şi a lui Dumnezeu. Să se concretizeze clar, 
însă, că Isihasmul este Unire întâi cu Dumnezeu şi apoi 
„regăsirea propriului Interior de Suflet”. Pare paradoxal. 
Noi nu putem „intra în Sufletul nostru” decât „prin 
Dumnezeu”. 

Aici este Taina Harică a Isihasmului. Dumnezeu poate 
să ne „deschidă Uşa propriului nostru Suflet”, că doar El 
„are Cheia”... De aceea Creştinismul începe cu „Primirea 
lui Hristos”, El apoi „lucrând ce noi nu putem lucra”. 
Începe „Cunoaşterea” cu „Primirea lui Hristos”, El apoi 
deschizând în tine Cunoaşterea. Automisticile încep 
Cunoaşterea în „gol de Cunoaştere”, pe parcurs câştigând-o. 
Isihasmul porneşte direct de la „Plinul Hristic”, prin 
Acesta apoi adăugându-se şi „autocunoaşterea”. Deschide 
Mintea, Inima şi Sufletul să Intre Hristos, şi El vine cu tot, 
cu Supracunoaşterea. Automisticile jinduiesc după „unirea 
contrariilor”, ca „pace-linişte”. Isihasmul este direct Pacea-
Liniştea-Isihia lui Hristos. 

 



27 

5. Mistica şi Religiozitatea 

Turnul lui Babel, pierderea Religiozităţii 
Turnul lui Babel îşi continuă „încurcarea limbilor”... 

Vorbirea în Sine este Una, dar fiecare o „vorbeşte în limbă 
proprie”. Nu confundaţi „Unica Vorbire” cu multitudinea 
de „limbi proprii”, ce transpun „Unica Vorbire”. Încurca-
rea limbilor nu este „multitudinea de limbi proprii”, ci 
„amestecarea limbilor proprii în contrarietate”, până la 
distrugere şi substituire. Persoana şi individualitatea fiecă-
ruia are „limba sa proprie” de Participare la Unica Vorbire. 
Depersonalizarea este „distrugerea” propriei limbi. 
Descoperiţi „începutul răului” ca să-i ştiţi rădăcina. Dacă 
tu îţi „destructurezi propria limbă”, vei „atinge şi Unica 
Vorbire”, până la „antilimbajul general”. Răul nu este 
„general”, ci începe cu „particularul”, care apoi trece la 
general. Răul nu a existat, ci a fost „inventat” de „îngerul 
căzut Lucifer”. Cutremură-te de aceasta şi să-ţi fie frică de 
„răul tău particular”, ce se poate face „general”. Răul 
începe cu „negarea Iubirii”. 

Până la „apariţia răului” nu exista decât „Iubirea 
Absolută”. Iubirea înseamnă „Legătura Dumnezeiască-
Religie”. Rememoraţi Iubirea ca Religie şi veţi „reîncepe” să 
Iubiţi. Limbajul Iubirii este Limbajul Religiei în Sine. Cine 
pierde Iubirea pierde şi „Religiozitatea”. Lucifer nu mai 
„iubeşte pe Dumnezeu” şi pierde „Legătura-Religiozitatea” 
faţă de Dumnezeu. Rememoraţi „Limbajul Primordial” ce 
este „Limbajul Iubirii-Religiozităţii”. „Încurcarea limbilor” 
proprii începe cu „pierderea” Limbajului Iubirii-Religio-
zităţii”. Isihasmul este „Reînvăţarea” Limbajului primordial, 
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al Iubirii-Religiozităţii. Taina ieşirii din „destructurarea 
Limbajului” este redescoperirea Iubirii ca Religie. Iubirea 
este Religie însă doar dacă Iubirea este Personalizată. Iată 
Taina Misticii Isihaste, Iubirea Personalizată. 

Fără acest Chip de Persoană Iubire, Isihasmul nu mai 
este Isihasm. Misticile „impersonale” sunt „goale de 
religiozitate”, deşi invocă o „alură de religiozitate”. Iubire-
Religie-Persoană este Treimea Nedespărţită şi neameste-
cată a Isihasmului. Ruperea acestei Treimi a „încurcat 
limbile”. Turnul lui Babel este „negativul” Scării lui Iacob 
pe care „se suie şi se coboară Îngerii”, nu „diavolii” de la 
turnul lui Babel. „Scara lui Iacob” ca pentru noi, Creştinii, 
este „Scara lui Hristos”, Scara Iubirii-Religiei-Persoanei pe 
care Însuşi Dumnezeu „coboară” în Creaţie şi Creaţia se 
„Urcă”. 

 
Turnul lui Babel este „anti-Raiul”.  
Scara lui Hristos este „Noul Rai-Biserica Hristică” 
Raiul în Limbaj mistic înseamnă Templul-Biserică 

Primordială. Căderea-păcatul a „scos Creaţia din Rai”, în 
„pământul morţii”, masca „antibisericii”. Pământul fără 
Rai nu mai este Grădină-Biserică, ci „spini şi pălămidă, 
antibiserică”. Primul „turn al lui Babel” îl începe Lucifer, 
prin „pomul binelui şi răului, prima încurcare a limbii de 
Creaţie”. Pomul căderii din Rai este „turnul lui Lucifer”, 
nu pomul lui Dumnezeu. Lucifer vine în Rai şi „seamănă 
neghina în Grâul de Rai”. Neghina este „prima încurcare a 
limbilor”. Dumnezeu „avertizează” pe Adam şi Eva să nu 
se „amestece” cu „neghina”, dar nu ascultă.  

După „scoaterea din Rai” Creaţia se rupe, „se răspân-
deşte în lume”, din Biserică se face „corturi ale păcatelor”. 
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Căderea din Rai este „primul protestantism”, ce rupe 
Biserica-Creaţia Rai de Altarul Pomul Vieţii. În Rai era o 
„scară ce Urca la Cer”, era Pomul Vieţii din mijlocul 
Raiului. Lucifer a „clădit şi el” un turn la marginea Raiului, 
„pomul binelui şi răului”, care paradoxal „cobora undeva 
într-o prăpastie”... „Prăpastia” de la rădăcina pomului 
căderii este primul „mormânt al Creaţiei”. Creaţia „refuză” 
Urcarea la Cer şi „coboară în golul anti-Cerului”, hăul pri-
mordial. Miturile antice păstrează memoria „Haosului”, 
din această vagă amintire a „golului căderii de la rădăcina 
pomului căderii luciferice”.  

Haosul nu există în realitate, ci este un „anti-Cer 
închipuit” în care Lucifer îşi visează propriile creaţii fanto-
matice şi iluzive. Mistica de Rai este „Urcarea pe Scara la 
Cer-Pomul Vieţii”. Anti-mistica începe cu „pomul căderii, 
anti-cerul-mormântul în prăpastia Pământului”. De aici 
Mistica Isihastă, ca reîntoarcerea la Mistica Pomului Vieţii-
Scării la Cer, a Învierii din „mormântul luciferic-păcatul”. 
Hristos vine ca „Noua Scară la Cer”, ca Noul Pom al 
Vieţii. Hristos Restabileşte Raiul şi „scoate din rădăcini 
pomul căderii-binelui şi răului, îl ia în Spate ca pe o Cruce 
şi-l aruncă în „Focul Învierii”. Aşa „prăpastia  morţii” nu 
mai are scara pomului morţii, fiind prefăcut în Cruce-
Lemnul Scării la Cer. Este cel mai teribil paradox. Antiscara 
morţii este „prefăcută” prin Hristificare în Scara Învierii la 
Cer. Hristos Cel Întrupat înlocuieşte pe Lucifer-şarpe de 
pe turnul-pomul căderii, dărâmă „turnul” cu Propriile 
Mâini, astupă beciurile-mormintele cu „Propriul Său 
Trup” şi aşa „dărâmă turnul lui Babel-Lucifer”, termină cu 
„încurcarea limbilor ca bine şi rău”.  
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Isihasmul este „Actualizarea în proprie fiinţialitate” a 
acestei Mistici Hristice de „dărâmare a turnului lui Babel 
cu încurcarea limbilor din propria Fiinţă şi reclădirea 
Scării-Pomului Vieţii”, în proprie Existenţă Personală. 
Isihasmul este astfel Mistica Restructurării Limbajului, ca 
Limbaj de dinaintea „turnului lui Babel”. Hristos este 
restructurarea Limbajului. De aceea Isihasmul nu poate fi 
decât Mistică Hristică. Cine vrea Isihasm să înceapă astfel 
cu „Învăţarea Limbajului Hristic al Cuvântului Evanghelic”. 
Sfinţii Părinţi au ştiut „Sacralitatea Limbajului Evanghelic”, 
încât nu spuneau nimic fără „temei evanghelic”. Nouă, 
celor de azi, cu „limbaj destructurat la maximum”, ne este 
greu şi „ruşine” de „Limbajul Evanghelic”. Să ne dăm 
seama de „Sacralitatea Limbajului Evanghelic” şi să fie 
chiar o „mândrie” a noastră. 

Voi, filosofilor şi intelectualilor, Reînvăţaţi Sacralitatea 
Limbajului Hristic şi doar aşa veţi avea acces la Tainele 
Creştine. Dacă vreţi să faceţi Creştinism fără „Limbaj 
Hristic”, nu veţi face niciodată Creştinism, ci „simplă şi 
confuză informaţie laică” despre Creştinism. Cei ce doresc 
Isihasmul Creştin trebuie mai întâi să reînveţe Limbajul 
Evanghelic. Tainele Creştine sunt direct legate de 
Cuvintele Creştine. 

Isihasmul este Mistica Cuvântului Hristic şi fără Trăirea 
Misticii-Tainei Cuvântului nu se poate face Isihasm. 
„Ideile Gândirii” nu sunt niciodată Cuvânt Hristic, ci simple 
„umbre energetice de Cuvânt”. Isihasmul este Mistica 
„Dincolo de Ideaţie”, este Mistica Cuvântului Chip 
Persoană. Isihasmul începe cu „Învăţarea Limbii Hristice”. 
Să nu vă fie „ruşine” de Limba Lui Hristos. Redescoperiţi 
Taina Limbajului Hristic. 
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Sacralitatea Cuvântului este Persoana Cuvântului 
Cuvântul este Sacru, este Sfânt. La Evrei Cuvântul era 

citit doar de Rabin. La alte religii, de asemeni, Cuvântul 
Sfânt este ascultat cu „evlavie şi gest sacru”. Cuvântul este 
Însăşi Persoana Cuvântului, Sacralitatea. Cuvântul şi 
Persoana se Identifică. Filosofii despart până la amestecare 
acestea. Ca Realitate în Sine „esenţa” Persoanei este 
Cuvântul şi „esenţa” Cuvântului este Persoana. Filosofii 
fac Persoana „Idee” şi Cuvântul îl fac „produsul Ideii”.  

„La început a fost Cuvântul... şi Dumnezeu era 
Cuvântul” (Ioan 1, 1). Creştinismul vine cu Redescoperirea 
Cuvântului Persoană care produce energetic-haric apoi 
Ideea. Mistica Isihastă fără acestă concretizare nu mai este 
Mistică pur Creştină. Isihasmul nu este Mistica Ideilor, ci 
Mistica Persoanelor Cuvânt. „Cine M-a Văzut pe Mine a 
Văzut pe Tatăl”, zice Domnul Hristos (Ioan 14, 9). Mistic 
parafrazat: „cine are Cuvântul Meu Mă are pe Mine”.  

Aici este toată Taina Isihasmului. Cuvântul este 
Persoană şi Persoana este Cuvânt. Ideea-Gândirea este 
„energie-har” în „afara” Cuvântului Persoană. În Persoană 
este Supramişcarea Limbajului Cuvânt, din care apoi se 
„emană” energia harică „Ideaţia-Raţiunile Harice”. (Vezi 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Raţiunile Necreate). Sfinţii 
Părinţi ne spun că „prin Har-Raţiunile Necreate” ca „Punte 
de Trecere” avem „acces” la Întâlnirea Personală cu 
Dumnezeu Persoană Treimică. Isihasmul este Mistică prin 
Har ca Mistică „Interpersonală”, Creaţie şi Dumnezeu.  
Prin Har „intrăm în Taina Cuvântului Hristic” şi prin 
Cuvântul Hristic Intrăm la „Cina cea de Taină” Interper-
sonală.  



32 

Haina de Nuntă de care vorbeşte Evanghelia este 
„Haina Harică” şi Ospăţul Nunţii este „viţelul cel gras”, 
Cina de Taină a Cuvântului Persoană-Hristos. Euharistia 
Hristică este Cuvânt Persoană Întrupat în Creaţie, este: „Şi 
Cuvântul Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14). Taina Cuvântului 
Persoană ce se face Împărtăşire este Mistica Isihastă. 
Cuvântul este Persoana-Fiul-Logosul, Liturghia Iubirii-
Persoana Tatăl Dumnezeu. Cuvântul este Liturghia Iubirii. 
Isihasmul este Cuvântarea-Cântarea Liturghiei Iubirii lui 
Hristos. Isihasmul  nu este mistica „Ideilor Hristice”, ci 
Mistica Liturgică a Persoanei Hristos. Cuvintele Evan-
ghelice sunt Cântarea Personală a Liturghiei Persoanei 
Hristos. Isihasmul nu este „mistică filosofică”, ci Mistica-
Mistică. 

 

6. Din Tainele Harice ale Isihasmului 

Introducerea  în Limbajul Isihast 
Isihasm este Taina Cuvântului-Fiului lui Dumnezeu 

„coborât” în Creaţie. Revelaţia Creştină ne vorbeşte de 
Taina Treimii Dumnezeieşti, ca Viaţă Dumnezeiască în 
Sine. Dumnezeu Tatăl este Iubirea absolută, Sfântul Duh 
este Dragostea absolută şi Fiul este Dăruirea-Cuvântul 
absolut. Iată Originile Vieţii. Chipul lui Dumnezeu este 
Chipul Treimii Dumnezeieşti. Şi apoi Creaţia suntem 
„Chip de Dumnezeu” transpus în „chip creat” (Fac. 1, 26). 
Domnul Hristos Vine cu „descoperirea” Chipului lui 
Dumnezeu. „Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe Tatăl” 
(loan 14, 9). Fiul este Cuvântul Tatălui. Iată „esenţa Chip”. 
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„La Început a fost Cuvântul” (Ioan 1, 1). Chipul lui 
Dumnezeu este Vorbirea-Cuvântul. Aici mistica Isihastă 
îşi identifică „Fiinţa”. 

„A Fi” este „a Cuvânta-Vorbi”. Limbajul este totuna cu 
Fiinţa. Aici filozofii se încurcă. Cuvântul este Chip-
Persoană, nu Idee devenită apoi Cuvânt. Ideea este 
„energia harică” a Cuvântului-Chip-Persoană. Iată „fiinţa” 
misticii Isihaste, Limbajul Chip-Persoană, din care apoi 
energetic iese „Ideea”-semilimbajul Cuvântului Chip. 
Aristotel învinuia „Ideile platonice” că nu au „ideea ideii 
în sine” adică nu au „Chipul” Ideii. Creştinismul vine cu 
„redescoperirea” Chipului Ideii, ce este Cuvântul Chip 
Persoană, Hristos. 

Cine vrea mistică Isihastă, trebuie să „descopere” 
Limbajul Cuvântului Chip Persoană, dincolo de „semilim-
bajul” filosofic al Ideii. Isihasmul începe cu „Redescope-
rirea” Limbajului Cuvântului Chip. Isihasmul este mistica 
„Resacralizării” Limbajului, a „Intrării” în Limbajul Chip 
dincolo de „limbajul ideilor”. „Cuvintele Idei” nu sunt 
Limbajul Isihast, ci „Cuvintele Logos Persoană Chip” sunt 
Isihasmul. Ideile-esenţe sunt „umbre-informaţii” de 
Cuvânt Chip Persoană. Ca „introducere în limbajul 
Isihast” este „Intrarea în Limbajul Cuvântului Chip”. 
Taina Trăirii Isihaste este Taina Lui Hristos Cuvântul, 
Chip Persoană. 

Isihasmul este Taina Comunicării Chip Persoană, ca 
Persoană faţă de Persoană, nu prin „Idei” de Persoană. 
Limbajul de Rai era LimbajuI Chip. Căderea din Rai 
„Întunecă” până la uitare acest Limbaj Fiinţial. Mistica 
filozofilor este „mistica limbajului Ideilor”, a „umbrelor de 
Limbaj Chip”. Isihasmul este „Rememorarea” Limbajului 
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de Rai. Gramatica Limbajului Ideilor este logica „dualităţii 
contrare”, bine şi rău, pozitiv şi negativ. 

Gramatica Limbajului Chip este Logica Trinitară, a 
Triplei Afirmaţii, ce nu are niciodată „negaţie”. Raiul este 
„fără negaţie”. Căderea din Rai aduce „negaţia”. Fiinţa 
Limbajul Chip este Treimea Chip Dumnezeiesc, Chipul 
Tatălui-Iubirii, Chipul Sfântului Duh-Dragostei, Chipul 
Fiului-Cuvântului. Iubirea este Supraafirmaţia, Dragostea 
este Afirmaţia şi Cuvântul este Recunoaşterea. Iată 
Gramatica Limbajului Chip, Logica Trinitară de Rai, ce 
este „readusă” de Hristos. Căderea din Rai aduce „des-
tructurarea” Limbajului. Hristos aduce „Restructurarea” 
Limbajului. Dacă se poate vorbi de o „Filozofie Creştină”, 
aceasta ar fi Filozofia Restructurării destructurării 
LimbajuIui. Cuvântul Chip este Taina Restructurării. 
Isihasmul are acest „Ideal”. Frumos zice Părintele 
Stăniloae că „Restaurarea Omului” este Cuvântul Hristos 
(Cuvântul Chip, parafrazăm noi). 

 
Isihasm, Taina limbajului Preoţiei şi Bisericii Hristice  
– început în „dicţionarul” isihast – 
Pentru „lumea de astăzi”, Taina Creştină trebuie 

„retradusă” în „limbajul specificului său”. Turnul lui Babel 
este în maxima destructurare a „limbilor”. Trebuie „păstrat” 
Dicţionarul „Limbajului Unic”, ca „Reidentificarea” 
limbajelor „încurcate-denaturate”. Creştinismul Vine cu 
„Rememorarea Limbajului Ancestral”. Isihasmul este 
„Mistica Limbajului Hristic, Rememorarea Limbajului 
Sacru”. Sfinţii Părinţi s-au străduit să ne „Lase” o „Limbă 
pur Creştină”. Noi, cei de astăzi, o „destructurăm” până la 
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„neînţelegerea ei”. Învăţătura Teologică se sileşte să o 
„salveze”. Dar şi în „Teologie” apare o „încurcare a 
limbilor”, de unde atâtea confesiuni şi secte. Filosofia şi 
Ştiinţa sunt de asemeni aşa de „controversate”, încât 
destructurările sunt în adevărată „avalanşă”. Se încearcă 
mai nou o „Salvare prin Mistică”. Dar şi „misticile” sunt o 
„puzderie”... Mistica isihastă este astfel în situaţia de a se 
„Identifica prin Sine”, faţă de celelalte. De aici „situaţia 
nouă” de „Dialog între Limbaje”. Astăzi vor Isihasm şi 
„laicii” şi aceştia au nevoie de „Restructurarea limbajului 
laic”, Resacralizarea limbajului. Noi, cei de astăzi, trebuie să 
„redescoperim” Limbajul Filocalic, prin „Resacralizarea” 
Limbajului „laic”. Relatările noastre despre Isihasm sunt în 
această „formă de Resacralizare” a limbajului ce multora le 
pare „netradiţional”. 

Noi Vrem „Limbajul Sfinţilor Părinţi”, dar ca să 
„ajungem” la ei trebuie să trecem prin „Sacralizarea” 
limbajului nostru „laic”. Încercăm astfel „câteva repere de 
Dicţionar Isihast”. Alfabetul este în „Origini”. Chipul, 
Trifiinţialitatea Chipului şi Persoana sunt cele Trei 
începuturi, ca Logică şi Gramatică a Limbajului Creştin. 
Revelaţia Creştină vine cu „descoperirea Chipului Treimic” 
al lui Dumnezeu. De aici cele Trei Categorii de Limbaj 
Creştin: 

i.) Chipul, Deplină Fiinţialitate-Totalitate de Sine, Per-
manentă, Indestructibilă, în deschidere nesfârşită de Sine;  

ii.) Trifiinţialitatea Chipului, ca Deplinătate Unul deschis 
deja în Sine, în Potenţă, dar nu manifestat.  

Chipul Absolut este Dumnezeu Tatăl, care este deja în 
Sine Tatăl-Trifiinţialitate, ca Potenţă de Purcederea Sfântului 
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Duh şi Naşterea Fiului. Aşa Chipul este Originea Origi-
nilor, este Tatăl, Spiritul Dumnezeu Absolut. În Viziunea 
Creştină Spiritul Absolut Dumnezeu nu este „neantul 
divin”, ci „Un Dumnezeiesc Tatăl”, nu este „necuprinsul 
fară formă”, ci Necuprinsul „Supraforma Chip Tatăl”. 
Chipul este Supraforma-Deplinătatea şi a Formei şi 
Conţinutului şi Dincolo de ele. Supraforma-Chipul are 
deja în Sine Forma şi Conţinutul, pe Sfântul Duh şi pe Fiul 
şi aşa din Chipul Tatăl deja Trifiinţialitate Potenţă se Naşte 
„Treimea de Persoane Chip”.     

De aici,  
iii.) Persoana, ca Chip Trifiinţial Propriu. 
Revelaţia Treimii Creştine ne „readuce” Originile 

„tuturor Chipurilor” de Realitate, ne „rememoreaeză” 
Limbajul Realităţilor (mai pe larg în „Manuscrisul-
Memoriile unui Isihast”, vezi Triadele Chipului-Persoanei). 
De aici „Limbajul” nostru Creştin, ca Chip de Dumnezeu, 
Chip de Treime de Persoane, Tatăl, Sfântul Duh, Fiul. 
Chipul Creat este „după Chipul lui Dumnezeu” (Fac. 1, 26). 
Chipul lui Dumnezeu tradus în Creaţie este Chipul Altar-
Preoţie. Chipul Creat este Chipul Biserică Templul 
Chipului lui Dumnezeu. La început, în Dicţionarul 
Limbajului Trăirii Mistice Isihaste, sunt acestea: Limbajul 
Preoţiei-Chip de Dumnezeu şi Limbajul Bisericii-Chip de 
Creaţie. Trăirea isihastă este astfel Dialogul Haric între 
Chipul lui Dumnezeu ca Preoţie-Altar şi Chipul de Creaţie 
ca Biserică-Cântare lui Dumnezeu. 

* 
Început în „dicţionarul Isihast” sunt categoriile de 

limbaj: Chip, Trifiinţialitate, Persoană, toate cu Triadele lor 
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(Vezi Triadele Persoanei, cap. 8, Memoriile unui Isihast). 
Noi am încercat o „Iconografie Mistică” a Limbajului 
Mistic, prin aceste Triade Chipuri Mistice. Sfinţii Părinţi 
fac „aluzii” în acest sens, mai ales Sfântul Maxim. Unii sunt 
nedumeriţi de un astfel de „limbaj”... Lumea de astăzi are 
nevoie de „transpuneri de limbaj” ca „restructurări” ale 
limbajului „laic”. Dacă „Triadele Mistice” produc nedume-
riri, dăm în continuare „Triadele Liturgice”, corespondenţa 
acestora. 

Aşa Chipul Lui Dumnezeu se „transpune” în coborâre 
în Creaţie ca Chip-Preoţie-Altar şi Chipul de Creaţie se 
transpune ca Chip Biserică. Cine vrea Isihasm fără aceste 
„Categorii de Limbaj Creştin” nu va putea face niciodată 
Trăire Isihastă Creştină. Unii „din alura filosofică şi inte-
lectuală” imediat resping aceasta. Vă rugăm nu „intraţi” 
în Isihasm cu prejudecăţi şi superstiţii intelectuale. Vă 
rugăm descoperiţi Sacralitatea Limbajului Creştin şi 
Resacralizaţi-vă propriul limbaj. Laicizarea maximă şi 
„protestantismul intelectual” al Religiozităţii de astăzi ne 
face pe noi să ne „închidem” la Valorile Mistice Ancestrale. 
Vă rugăm „Redescoperiţi Limbajul Mistic Ancestral” şi 
călcaţi-vă „mândria laicizării” Intelectuale. Budismul a 
fost primul mare „protestantism Intelectual” al Religiei. 

Renaşterea medievală aduce şi în Creştinism „protes-
tantismul Creştin”, ce „laicizează Biserica”, desfiinţează 
Cultul religios,  desfiinţează Preoţia şi face din religie o 
„simplă informaţie despre Divin” cu Sacralitate presupusă 
şi facultativă. Istoria are „chipurile” ei de „destructurare şi 
restructurare”. Noi nu facem dispute, consemnăm nişte 
realităţi, ce să ne dea „Redescoperirea Misticii Creştine”. 
Cine vrea Isihasm trebuie să „Redescopere Tainele Misticii 
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Creştine”, care stau „prăfuite” prin Filocalii şi alte Scrieri 
mistice, prin „peşteri şi Mânăstiri” considerate „muzee 
antice”...  

Cine vrea Isihasm trebuie să înceapă cu redescoperirea 
Misticii Limbajului Creştin. Şi primele Cuvinte ale acestui 
Limbaj sunt: Preoţie-Altar-Chip de Dumnezeu coborât în 
Creaţie, Biserică Templul Preoţiei şi Liturghie-Ritualul 
Mistica-Religia dintre Preoţie-Altar şi Biserică Credincioşi-
Creaţie. Mistica este „Unirea dintre Chipul lui Dumnezeu 
şi Chipul de Creaţie”, adică practic Liturghia dintre 
Preoţie-Altar şi Biserică. Isihasm este Mistica Liturghiei 
Preoţiei Hristice în Biserica Creştină. Fără acest Limbaj al 
Realităţii concrete nu există Isihasm concret, ci doar o 
„abstracţie de mistică ideatică”. 

 
Isihasm, Ritualul Haric al Liturghiei Preoţiei Hristice 
Mistica Isihastă este Unirea în Dialog dintre Chipul Lui 

Dumnezeu şi Chipul de Creaţie, Dialog Liturgic dintre 
Altar-Preoţie şi Credincioşi-Biserică. Fiinţa Misticii 
Isihaste este în cele Trei Chipuri de bază:  

i.) Chipul de Dumnezeu, Sacrul Absolut în Sine, dincolo 
de toate Chipurile de Creaţie, dar izvorul tuturor Chipurilor;  

ii.) Chipul Dumnezeiesc „coborât” în Creaţie, ca Altar-
Preoţie, Sacrul în Dăruirea-împărtăşirea Creaţiei;  

iii.) Dialogul între Chipul-Sacrul Dumnezeiesc şi Chipul 
de Creaţie, Biserica-Templul Sacrului, adică Ritualul 
Haric. Sacrul este Chipul lui Dumnezeu Tatăl, „Preoţia-
Altarul” este Chipul lui Dumnezeu Fiul şi Ritualul este 
Chipul Sfântului Duh. Fără acestea Trei deodată, neames-
tecate, nedespărţite şi în egalitate, nu se poate vorbi de o 
Trăire mistică pur Creştină. Trăirea isihastă este Sacrul 
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Chip de Dumnezeu, în Ritual Haric Chip de Sf. Duh, prin 
Liturghia Preoţiei Euharistice Hristice. Misticile necreştine 
sunt o „Căutare” a Sacrului fără Chip, de Sacru „neant 
divin” într-un Ritual „gol” de Chip Dumnezeiesc, fără 
Liturghie-Preoţie. Ritualul gesturilor misticilor necreştine 
constă în „autogesturi”, ca „deschidere” de Creaţie spre 
„divin”. Ritualul Haric Creştin este din contră „coborârea” 
lui Dumnezeu în Gesturi de Dumnezeu şi în Liturghie tot 
de Dumnezeu. Ritualul Haric Creştin este Însuşi Sf. Duh 
cu Energiile Harice Necreate care Săvârşeşte Liturghia lui 
Hristos Cel Dumnezeu, prin Preoţia Hristică. Preotul de 
Creaţie trebuie să „Primească Preoţia Hristică”, prin care 
Ritualul-Preoţia Săvârşeşte Liturghia lui Hristos totodată 
Dumnezeu şi Fiu-Frate de Creaţie, ca Dumnezeu Întrupat. 

Cine nu „descoperă” Taina Ritualului Haric al Sfântului 
Duh nu va „Trăi” Liturghia Hristică, nu se va „Împărtăşi” 
de Euharistia lui Hristos şi nu va şti ce este „Mistica pur 
Creştină”. Fără Ritualul Haric nu este Lucrarea Sfântului 
Duh şi fără Liturghia Hristică nu este Sacrul Dumnezeiesc al 
Tatălui Dumnezeu, nu este Unire cu Dumnezeu. Ritual fără 
Preoţie, sau Preoţie fără Ritual, nu mai înseamnă Ritual şi 
Preoţie Harică, ci doar „simboluri-umbre”. 

Unii vor un „ritual” laic, până la „gesturi tehnice-
mecanice”, fără Liturghie Sacerdotală, doar ca „autopreoţie 
de proprie împărtăşire”. De aici „laicizarea Ritualului” în 
„tehnici şi gesturi mecanice de energii corporale profane”. 
Autoritualizarea şi autoliturghisirea până la „desfiinţarea” 
Ritualului Preoţiei în Sine este „pierderea” Misticii Harice 
şi „căderea” în mistică „laică”. Isihasmul este prin exce-
lenţă „Mistică Harică”, ca Ritual şi Preoţie Hristică „peste 
autoritualul şi autopreoţia proprie dc Creaţie”. Fără aceste 
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„repere” este „falsificat” şi eronat interpretat. Noi Creaţia 
avem şi „un autosacru” propriu, dar este „Dăruire” de la 
Dumnezeu, ca Chip Sacru Creat, ca Chip de Chip de 
Dumnezeu. Despărţirea de Sacrul Creator şi „rămânerea” 
doar în Sacrul Creat se face „magie-ritual laic”, nu „Taină-
Ritual Haric”. Deosebiţi chipurile. Sacrul Creator este 
Haric. 

 

7. Isihasm Mistica şi Teologia Icoanei Hristice 

Dumnezeu şi Creaţie, Dialog între Chipuri-Icoane 
În viziunea Creştină Mistica este Dialog-Unire dintre 

Dumnezeu şi Creaţie. Şi mai mult este Unirea pe care o 
face Însuşi Dumnezeu şi Creaţia în totodată Unirea pe care 
o face Creaţia cu Dumnezeu. Aici filosofii se încurcă. 
Filosofii consideră „coborârea” lui Dumnezeu în Creaţie 
ca „un vis al lui Dumnezeu”, ca o rupere de Dumnezeu în 
părţi de iluzii de Sine, ca o pierdere de Conştiinţă de Sine 
în „semiconştiinţe de Creaţie”...  

Aşa mistica filosofică este „ieşirea din semiconştiinţele 
şi inconştiinţele de creaţie, în absorbire de trezirea 
Conştiinţei absolute de Dumnezeu, în Unirea părţilor de 
Dumnezeu în Întregul Absolut”, de unde panteismul şi 
semipanteismul filosofic. Creştinismul nu admite ca 
Dumnezeu să se „piardă pe Sine, să se uite pe Sine, să aibă 
iluzii”... Dumnezeul Creştin este Viu în Sine, Deplin Chip, 
capabil să Creeze şi „o creaţie tot Vie şi concretă”, Chip de 
Chip al Său (Fac. 1, 26). Dumnezeul necunoscut „neant 
divin”, necuprinsul, în Creştinism Se Arată la Faţă. Aici 
este „depăşirea filosofiei”. „Cine M-a Văzut pe Mine a 
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Văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9), şi „Singurul lui Fiu care este 
în Sânul Tatălui, Acela L-a făcut Cunoscut” (Ioan 1, 18). Şi 
„Cuvântul-Fiul Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14) adică Creaţie. 
Aşa Hristos este Arătarea la Chip a lui Dumnezeu, adică 
Icoană. 

Icoana este Chip de Dumnezeu la Vedere. Este Icoană 
Suflet şi Icoană Trup. Noi, păcătoşii, nu mai vedem 
Icoana-Chipul Sufletului, ci doar Icoana-Chipul Trupului. 
Trebuie să ştiţi că este o „Icoană-Chip” tot aşa de concretă 
şi vizibilă a Sufletului, ca şi cea a Trupului. Noi, 
nemaivăzând-o, o facem „Idee-esenţă mentală şi spiri-
tuală”. Să ştiţi că Sufletul este Adevăratul Chip, iar Corpul 
este „umbră” de Chip de Suflet. Noi inversăm realităţile şi 
facem Sufletul o „umbră spirituală”. 

Când vom „muri” Sufletul se va Vedea pe Sine ca adevă-
rat Chip, iar corpul îl va vedea ca pe o „umbră energetică” 
ce se descompune. Sufletul însă nu poate Vedea decât cu 
„Ochi Sufleteşti”, nu cu cei Trupeşti. Sufletul în Corp este 
„orb”, atât faţă de „Sine” cât şi faţă de Trup. Nu datorită 
Trupului este „orb”, cum zic filosofii, ci datorită „păca-
tului”. În Rai era „Vederea dublă totodată”, atât cu Sufletul, 
cât şi cu Trupul, fără contrazicere şi umbrire. 

Aici se încurcă filosofii, uitând de Rai. La moarte 
Sufletul „rupt” de Corp capătă „o vedere de Sine”, dar nu 
totala Vedere, dacă nu s-a curăţit de păcate-orbirea în sine. 
Sufletul, fiind în Corp, el se „uită” prin „ferestrele ochilor 
corporali”. Despărţit de corp, este nevoit să vadă prin 
propria Vedere. În mod normal Sufletul Vede direct prin 
Ochii proprii, deşi este în corp şi totodată Vede prin „ochii 
Corpului”. Datorită „păcatului”, Sufletul în Corp este 
„legat de corp” şi aşa nu mai poate Vedea Liber, ci prin 
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„ochii Corpului”. Aici este „robia Sufletului în Corp”, 
datorită păcatului, nu datorită Corpului. 

Păcatul produce „Legarea Sufletului de robia” Corpu-
lui. Sufletul este Chip de Chip de Dumnezeu (Fac. 1, 26). 
Cum este Chipul lui Dumnezeu?... Vine Hristos şi ni-L 
Arată, prin Propriul Său Chip. „Cine M-a Văzut pe Mine a 
Văzut pe Tatăl”. Noi trebuie să deosebim în Hristos atât 
Chipul de Suflet Hristos, cât şi Chipul de Corp Hristos. 
Aici se încurcă mulţi. Sunt Două Icoane în Hristos, Icoana 
de Suflet şi Icoana de Trup. Mare atenţie să nu le 
„amestecaţi”, dar nici să nu le „despărţiţi”. Filosofii fac din 
„Icoana-Chipul” de Suflet o „Idee”, un ceva mental. 
Trebuie ştiut că Icoana de Suflet este Chipul Persoana 
Adevărată. Deosebiţi bine „limbajul”. Sufletul este Per-
soana şi Corpul este Individualitatea. De obicei se con-
fundă şi se amestecă. Dumnezeu este Persoană Pură, Duh 
şi Spirit Pur. Şi la noi Sufletul este Persoana, Chip de Chip 
de Persoană Dumnezeiască. Sufletul este Chip-Icoană 
pentru că are în Sine „Chipul Chipului Persoanei lui 
Dumnezeu”. 

Un Anume Cuvânt al Tău se Întrupează Creând Fiinţa mea. 
Şi Acest Cuvânt este Scânteia ce Creează „născând” Sufletul 

meu, 
Chip de Dumnezeu Cuvânt întrupat în Chip de Suflet Creat 

fără amestecare. 

Aici este Mistica Isihastă, Dialog între Chipul şi Icoana 
lui Dumnezeu Creatorul. 

Doamne, tu m-ai Creat „Vorbind” cu mine, 
Şi eu mă „nasc” Vorbind cu Tine. 
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Doar între „Chipuri-Persoane” poate fi acest Dialog 
Transcendental. Aşa Creaţia este Însăşi Mistica lui Dum-
nezeu faţă de Creaţie, la care apoi Creaţia Răspunde cu 
Mistica sa faţă de Dumnezeu Creatorul. De aici Creaţia 
este Mistica Liturghiei Fiului-Cuvântului lui Dumnezeu, 
este Mistică şi Teologie Hristică. 

Un Anume Cuvânt al Tău m-a Creat, 
Şi Sufletul meu este Chip al acestui Cuvânt al Tău 
Şi în Acest Cuvânt al Tău ne Regăsim Vorbind reciproc. 

Acest Cuvânt Icoană Chip este Mistica Isihastă. 
 

Cuvântul Icoană este Euharistia Liturghiei Hristice 
Ieşiţi din „filosofia Ideilor” şi intraţi „descălţaţi de toate 

Ideile minţii” în „Rugul Aprins” al Cuvântului Icoană. 
Dar Chipul-Icoană de Suflet nu este Trup... Când vei 
începe să Vezi Chipul de Suflet atunci începi cu adevărat 
să „Trăieşti Isihast”. Filosofii spun că „Sufletul” este „fără 
Chip”, că doar Trupul are Chip. Să ştiţi că Sufletul are 
„Chip”, iar Corpul are „umbră de chip”. Păcatul ne împie-
dică să vedem noi aceasta. Cum este Chipul Sufletului? 
Sufletul este Chip de Chip al lui Dumnezeu. Cum este 
Chipul lui Dumnezeu? Este Chipul lui Hristos. Cum este 
Chipul lui Hristos?  

Aici este Taina. Hristos este Fiul-Logosul-Cuvântul 
Persoană al lui Dumnezeu ca Dumnezeu Pur şi totodată 
Întrupat-Unit cu Chipul de Creaţie. El este Icoana Misticii, 
Unica Icoană. Unul este Hristos, iar ceilalţi sunt „următori-
imitatori”. Icoanele Sfinţilor sunt „prin Icoana lui Hristos”, 
„au Icoana lui Hristos” în proprie Icoană. Icoanele 
Sfinţilor sunt „Iconizări prin Unica Icoană Hristos”. Icoana 
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lui Hristos, Împărtăşindu-se ca Euharistie Sfinţilor, îi face 
pe Sfinţi Icoane de Creaţie. Hristos este Dublă Icoană, de 
Dumnezeu şi de Creaţie. Sfinţii sunt Icoană de Hristos 
Împărtăşindu-se Icoanei de Creaţie. Orice Sfânt dacă are în 
el Icoană-Chipul lui Hristos se face şi el Icoană de Creaţie. 
Sfinţii nu pot deveni prin ei înşişi Icoane, ci doar prin 
Iconizarea Icoanei lui Hristos. Sfinţii sunt Iconizări prin 
Icoana Hristică, nu Icoane în Sine. 

Doamne,  
Împărtăşindu-mă din Euharistia Unui Cuvânt al Tău M-ai 

Creat 
Şi eu m-am „născut” din Această Euharistie, 
Din Liturghia Întrupării Tale în Fiinţele Create. 

Icoana este Liturghia Întrupării Chipului lui Hristos în 
Chip de Creaţie. Icoana este Liturghie Hristică. Cuvântul 
este Euharistia Liturghiei Hristice, dar nu Cuvântul infor-
maţie, ci Cuvântul Persoană Însăşi ce se poate Împărtăşi. 
Taina Liturghiei este Cuvântul ce face Persoana Euha-
ristie. Deci Persoana Hristos se face Euharistie prin 
Cuvântul Său Personal.  

Filosofii vorbesc de o „împărtăşire de Idei”... Deosebiţi 
Împărtăşirea din Cuvinte Personalizate, nu ca „informaţie”, 
ci ca Persoană Însăşi. Cuvântul este Taina Întrupării 
Persoanei şi Persoana este Taina Întrupării Cuvântului, ca 
Întrupare reciprocă. Ideea nu „întrupează” Persoana, ci o 
„destructurează” în „informaţii”. Cuvântul este „Structu-
rarea Persoanei”. Cuvântul nu este „monadă” ca Ideea, ci 
este Triadă ca Persoană, este: Eu (Conştiinţă), Sunt (Duhul-
Memoria de Eu), Cel ce Sunt (Reproducerea-Recunoaşterea 
de Sine). Dumnezeu se Numeşte pe Sine lui Moise „Eu 
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Sunt Cel Ce Sunt”. Persoana este Vorbirea-Cuvântul de 
Sine, Trifiinţialitatea. Cuvântul este Arătarea Persoanei la 
Faţă. De aceea Cuvântul Fiul este Arătarea la Faţă a lui 
Dumnezeu Tatăl. „Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe 
Tatăl” (Ioan 14, 9). Mistica Cuvântului este Mistica Per-
soanei directe. 

Aici este Temeiul Misticii Isihaste ca Mistica Tainei 
Cuvântului-Persoană. Cuvântul este Liturghia Persoanei, 
este Fiul Persoanei, deci Asemănare de Persoană. Per-
soana în Sine este Tatăl şi Cuvântul este Fiul Tatălui, deci 
tot Persoană ca şi Tatăl. Simpla „Idee” ca „esenţă” nu este 
„asemănare de Persoană”, de aceea au dreptate filosofii 
când consideră „Ideea impersonală”. Misticile „Ideilor” 
sunt astfel „impersonale”. Isihasmul este însă Mistica 
Cuvântului Persoană. Dincolo de „Idei”, Cuvântul este 
Fiinţă în Sine, iar Ideea este „energie harică” de „Cuvânt 
Fiinţă în Sine”. Aici este noutatea Creştinismului, ca 
filosofie pur Creştină, ca „Logică” a Cuvântului, nu a 
Ideii. Cine vrea Isihasm să-şi însuşească „Logica Cuvântu-
lui” dincolo de „logica Ideilor” şi doar aşa va face „adevă-
ratul” Isihasm. Logica Cuvântului este Chipul Treimic în 
Viaţă-Liturghie de Sine, ca Iubire-Supraafirmaţie, ca 
Dragoste-Afirmaţie, Cuvânt-Dăruire ca recunoaştere, ce 
sunt ale Înseşi Persoanelor Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul. 

Logica Ideii este „dualismul contrar” de „afirmaţie şi 
negaţie”. Ideea are „nevoie” de „negaţie” de sine, ca să se 
„mişte” pe sine, fiind „monadă-singularitate”. Cuvântul 
este Trifiinţialitate de Sine şi aşa se „Mişcă prin Sine 
Însuşi”, ce înseamnă Persoană. Cuvântul este Însăşi Per-
soana în Arătare de Sine. Isihasmul este Mistica „Arătării 
Persoanei prin Asemănarea sa Cuvântul”. Cuvântul este 
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Întruparea în Chip de Sine a Persoanei de Sine. Cuvântul 
este Icoana Persoanei. „După Cuvânt îi cunoşti Persona-
litatea cuiva”, zice proverbul. Cine vrea Isihasm să „desco-
pere” această Taină. 

 

8. Chipurile Vieţii în Sine 

Dăruire, mişcare şi răspuns  
Iubire, Ritual, Liturghie 
Acestea sunt Arhechipurile Vieţii în Sine. „Tu eşti 

Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu” (Matei 16, 16). 
„Dumnezeu Cel Viu Care a făcut Cerul şi Pământul, 
marea şi toate cele ce sunt în ele” (Fapte 14, 15). Viul 
înseamnă „Comuniune de Sine”. Viul nu poate fi „singu-
larul”. De aceea Dumnezeul Revelaţiei Creştine este Dum-
nezeul Cel Treime. Doar un Dumnezeu Treime este un 
Dumnezeu Viu. „Şi aceasta este Viaţa Veşnică, să Te 
Cunoască pe Tine Singurul Dumnezeu Adevărat şi pe 
Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). „Mergând, 
Învăţaţi toate neamurile, Botezându-le în Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). 

Chipul Viului este Persoana-Trifiinţialitatea de Sine, este 
Iubirea. De aceea Dumnezeul Cel Viu este Un Dumnezeu 
Persoană-Trifiinţialitate-Deplinătate de Sine. Viul este 
Entitate, Totalitate, Identitate, Conştiinţă, Subiect etc. 
(Vezi şi Triadele Persoanei din Manuscrisul Memoriile unui 
Isihast, cap. 8). Dumnezeu este: Viul, Viaţa, Existenţa 
deodată, în egalitate, fără despărţire. 

Viul este Persoana-Iubirea-Dumnezeu Tatăl, Viaţa este 
Sf. Duh-Dragostea-Mişcarea Iubirii, şi Existenţa este Fiul-
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Răspunsul-Cuvântul Iubirii. Existenţa este Fiul Viului în 
Sine Tatăl şi Viaţa este Mişcarea Viului Tatăl. Viul Naşte 
Viaţa şi Existenţa. Viul este Sacrul Absolut, Viaţa este 
Ritualul Sacrului Viului şi Existenţa este Liturghia Iubirii 
Sacrului Absolut. Iată Originile Originilor. Aici este 
Mistica Metafizicii Creştine, în Arhechipurile Treimii 
Dumnezeieşti. Dumnezeu Tatăl este Iubirea-Darul ce 
Purcede Mişcarea-Dragostea-Ritualul Iubirii şi Naşte 
Răspunsul-Dăruirea-Liturghia Iubirii. Acest Limbaj Chipuri 
Vii este Isihasmul.  

Şi noi, Creaţia, suntem Chip de Aceste Chipuri Dumne-
zeieşti traduse-transpuse în „Substanţă Fiinţială Creată”. 
Fiinţa noastră Creată „Întrupează în Creaţie Arhechipurile 
Dumnezeieşti” şi le „traduce” în Chipuri Create. Mare 
atenţie, să nu se confunde „Chipurile Create” cu Cele 
Creatoare. Arhechipurile Dumnezeieşti sunt „dincolo” de 
cele Create, dar Izvorul celor Create. De aici Mistica 
Apofatică şi Catafatică.  

Apofatismul Mistic Creştin este altul decât cel filosofic. 
Filosofii Îl fac pe Dumnezeu „Necunoscutul-fără Chipul-
Neantul Divin, până la un principiu în Sine”, care apoi se 
„desfăşoară în devenire” de Sine în „forme create”. Aşa 
Apofatismul filosofic este „panteist”, Creaţia fiind consi-
derată „iluzia-visul Divinului în afara Sa”. Visul este 
„străin de Divin” şi paradoxal „Însuşi Divinul ce visează”... 
Apofatismul Mistic Creştin este de altă factură, pornind de 
la Un Dumnezeu Chip, Viu deja în sine. Filosofii consideră 
Creaţia „însăşi manifestarea vie” a lui Dumnezeu, fără 
Creaţie Dumnezeu fiind „nemanifestat”...  

În Viziunea Creştină Dumnezeul Treime este cu Mani-
festarea Sa în Sine, ca Treime, iar Creaţia este Manifestarea 
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Manifestării lui Dumnezeu. Chipurile de Viaţă Dumneze-
iască deja Manifestate în Sine se fac apoi Chipuri-Modele 
de Creaţie. Dar Chipurile de Viaţă Dumnezeiască sunt 
„apofatice, dincolo” de Chipurile de Creaţie. Dar Chipu-
rile de Viaţă Dumnezeiască „dincolo de toate Chipurile” 
de Creaţie Se „coboară” Creativ, fără „amestecare sau 
confundare”. Deci „Acest Apofatism” nu este complet 
„străin”, ci „Înrudit” ca Chip, ca „Arătare-Învecinare”. Şi 
Arătarea o face „Fiul”. Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe 
Tatăl” (Ioan 14, 9). Prin „Întruparea Fiului în Creaţie”, 
Dumnezeu nu mai este „străin” Creaţiei, ci „Împărtăşibil 
chiar”.  

Apofatismul Creştin nu este „distrugător total” al Chi-
purilor de Creaţie, „negare absolută”, ci „Supra-Afirmare 
în Dialog de Afirmare reciprocă”. Chipurile de Creaţie nu 
trebuie „negate total”, ca să se deosebească de Cele 
Dumnezeieşti, ci prin „Chipurile de Creaţie se trece 
dincolo de cele de Creaţie”. Chipurile de Creaţie Supra-
evidenţiază pe Cele Dumnezeieşti, nu „le neagă”... 
„Chipurile de Creaţie Vorbesc de Chipurile Dumnezeieşti 
şi le Afirmă”, Rămân Mărturii ale Celor Dincolo de 
Creaţie. Acest „Catafatic” de asemeni nu este cel „filosofic”, 
care de asemeni sunt „afirmaţii ale negaţiei”... Catafaticul-
afirmativul Creştin este tot al „Supra-Afirmativului 
Apofatic”. În Creştinism nu se admite „negaţia” niciodată, 
ci deosebirea prin Supra-Afirmaţie. Filosofia este 
„dualismul contrar, afirmaţie şi negaţie” pe când 
Creştinismul este „Treimea Afirmativă”, ca Supraafir-
maţie, Afirmaţie şi Recunoaştere. Viaţa în Limbaj pur 
Creştin nu este în „raport” cu „moartea”, ci cu Viul şi 
Existenţa.     
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Moartea este „un parazit al păcatului căderii” fără 
realitate în sine, ce nu face parte din Logică, ci dintr-o 
„antilogică”. Filosofia „amestecă” Logica cu antilogica 
păcatului. Creştinismul „readuce Logica Pură fără negaţie”. 
Şi Taina este Chipul Trinitar al Realităţii, Viul, Existenţa, 
Iubirea, Ritualul, Liturghia, Supraafirmaţia, Afirmaţia, 
Recunoaşterea etc. (vezi Triadele Persoanei, Memoriile unui 
Isihast, cap. 8). 

           
Fără Ritual şi Liturghie nu mai există Viaţă 
Creaţia este „Liturghia Fiului lui Dumnezeu în Ritualul 

Sfântului Duh”. Iată Mistica Metafizicii Creştine. Iată 
Teologia Mistică Creştină. Fără Aceste Chipuri, Creştinis-
mul se „reduce”, ca şi celelalte religii şi filosofii, la „un 
simplu mecanism de legi mecanice”... Miturile antice 
vorbesc de „Jertfa lui Dumnezeu” ca „naştere” de Creaţie, 
de Dumnezeu ce se Jertfeşte, „Se rupe pe Sine”, din 
„aceste părţi de Dumnezeu născându-se Creaţia”... Creaţia 
trebuie văzută în primul rând ca „Chip de Rai” şi apoi ca 
„chip destructurat” după păcatul căderii din Rai.  

Viaţa este Permanentă Mişcare în Permanentă Existenţă 
de Viu de Sine. Viaţa este Viu în Existenţă Permanentă de 
Sine. Aici se încurcă filosofii. Viaţa nu este „un produs”, ci 
este „Egalul Viului” în Identitatea Existenţei. Este „Logica 
Trinitară a Unului Deodată Trei”. Creştinismul nu are 
Logica principiilor-esenţelor Idei”, ci Logica Chipurilor 
Entităţii Totalităţii. Viul este Însuşi Dumnezeu Tatăl, Viaţa 
este Însuşi Sf. Duh Egalul Viului Tatăl şi Existenţa este 
Însuşi Fiul Identicul Viului Tatăl. Viul este Inepuizabilul 
Absolut, Sacrul. Viaţa Este Mişcarea Inepuizabilă în Viul 
Absolut şi Existenţa este „Concretizare-Arătare Inepuiza-



50 

bilă” a Viului Absolut. Viul este Sacrul, Viaţa este Ritualul 
Sacrului şi Existenţa Liturghia-Cuvântarea-Cântarea-
Împărtăşirea Sacrului. 

Existenţa este Liturghia Iubirii Sacrului-Viului în Ritualul 
Acestora. Deci nu se pot „despărţi-rupe, nici amesteca”. 
Iubirea nu este „Jertfă”, ci Dar în Sine-Viul. Ritualul nu 
este Jertfă, ci Mişcarea Dragostea Darului. Liturghia nu 
este Jertfă, ci Împărtăşire de Dar Viu. „Jertfa” este 
„Adausul căderii” Creaţiei în „contrarul păcatului, negării 
Iubirii-Viului. Să nu se „amestece” Chipul Perfect cu cel 
„imperfect al păcatului Creaţiei”. Perfecţiunea însă 
„Depăşeşte” imperfecţiunea „Adausului căderii în păcat” 
prin „Chipul Jertfei”. De aceea, odată cu Creaţia, Jertfa este 
Chipul Iubirii Perfecte ce Depăşeşte orice „imperfecţiune”.  
Aşa „imperfecţiunea” nu există şi nu va exista vreodată ca 
„realitate în sine”, ci doar ca „adaus participativ al unei 
abateri accidentale” şi „reversibile”. 

Iubirea nu poate fi şi „neiubire”, dar poate să-şi 
„adauge negarea de sine ca zisă neiubire” ce totodată 
poate „reveni” la Afirmarea de Sine ce este „revenirea la 
Iubire”. Imperfecţiunea este „total străină” de Perfecţiune 
şi ea rămâne „total în afara Perfecţiunii”. Jertfa însă este 
„Iubirea trecută prin focul imperfecţiunii”. „Adausul 
imperfecţiunii chiar iluziv”  este o „memorie ce murdă-
reşte Perfecţiunea”. Jertfa nu este „ştergerea memoriei” 
păcatului, ci maximul paradoxal al „retransformării me-
moriei păcatului” în „Supramemoria ştergerii păcatului”. 
Aici este Taina proprie Creştinismului. Iubirea ce Rămâne 
tot Iubire chiar „răstignită de negarea-focul păcatului” 
este Jertfa. Jertfa este Iubirea ce Domină şi negarea, în care 
„negarea se topeşte de la sine”, se autodizolvă. Jertfa nu 
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„omoară păcatul”, ci face „păcatul” să se „autodizolve”. 
De aceea Jertfa este „Aducerea Păcii şi Iertării”, este 
Supradarul Iubirii Împăcării. 

Iubirea este Dar. Păcatul este „omorâre de Dar”, 
făcându-se „antidar”, oprire-egoism sau distrugere. Jertfa 
este Unirea „contrariilor” în care „contrarul” se „autodi-
zolvă”. Viaţa este Liturghia Iubirii fără „contrar”. Moartea 
este „antiliturghia contrarului-negării”. Jertfa este Supra-
liturghia Iubirii care nu a putut fi „omorâtă” de contrar. 
Jertfa este „Învierea”, nu moartea. Jertfa este „desfiinţarea 
morţii”, nu semnul morţii. Toate Jertfele până la „Venirea 
lui Hristos” sunt „Prefigurarea Învierii”  pe care o aduce 
Hristos. Liturghia Hristică este astfel Liturghia Iubirii fără 
„contrar” şi totodată a Iubirii „peste contrar”, a Jertfei. 

 
Doamne, Tu ne Creezi din Iubirea Totală. 
Tu ai văzut dinainte că noi vom „cădea” din Iubire, 
Dar Iubirea Ta este aşa de „Puternică” şi „peste aceasta”. 
 
Cine „poate împiedica” Iubirea Ta, 
Cine poate sta în Calea Iubirii Tale, 
Cine poate „opri” Iubirea Ta Absolută Nemuritoare?... 
 
Iubirea Ta o „Încununezi” cu Jertfa Iubirii peste „contrar” 
Şi Jertfa Iubirii este Foc ce „Mistuie cu Iertarea” contrarul, 
Este „Prefacerea Contrarului” iarăşi în Iubire. 
 
Creaţia se „naşte-creează” din Liturghia-Iubirea fără contrar, 
Dar Creaţia „Există” din Jertfa Iubirii, 
Se „naşte” din Învierea Jertfei „peste contrar”. 
 
Încă de la Actul Creaţiei Tu, Doamne, ne şi Înviezi 
Şi din Această Putere a Învierii Jertfei Iubirii Tale 
Noi „putem Trăi biruind permanent contrarul morţii”. 
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Noi mereu prin „păcat” „cădem din Iubire”, 
Dar Liturghia Jertfei Iubirii Tale ne Înviază mereu, 
Ritualul Liturghiei Jertfei ne Redă Viaţa. 
 
Ritualul este mai mult decât o „formalitate simbolică”, 

este  o „Actualizare Permanentă” a Însăşi Realităţii Totale. 
Filosofii „desfiinţează” Ritualul Integral şi-l „reduc” la 
nişte „esenţe simbolice de principii goale de Chipuri”... 
Ritualul Liturgic este Cel în Chipuri Depline şi peste 
„esenţe şi peste forme”, ca Taină a Deschiderii Nesfârşite. 
Ritualul nu este „repetare mecanică”, ci Actualizare în 
Permanente Deschideri ce nu „se repetă niciodată”, dar 
Rămân în Aceleaşi Chipuri Permanente. Chipul este 
Integralitatea-Totalitatea, dar „nu închis în sine”, ci în 
Deschidere Permanentă ce este „Însuşi Ritualul”. Când 
Viaţa se „opreşte din Ritualul ei” nu „mai înfloreşte”, ci se 
„usucă”... 

 
Iubirea în Ritual este Conştiinţă 
Conştiinţa în Ritual este Iubire. Ritualul în Ritual este 

Memoria Iubirii-Conştiinţei. Ritualul este Memoria Iubirii 
şi fără Ritual Iubirea se „uită”. Actualizarea Permanentă 
este Ritualul Sacru. Ritualul nu are „nevoie” de o 
„Conştiinţă Separată”, fiind Memoria Conştiinţei în Sine, 
ce Deschide Permanent Conştiinţa. Memoria-Ritualul este 
„Trezia-Veşnica Neadormire”.  

Numele este „Ritualul-Memoria Permanentă a Persoanei”. 
Numele este „o Veşnică Numire-Pomenire”, un „Veşnic 
Ritual”. Numele se pune la „Botez”-Naşterea din „Apă şi 
Duh” (Ioan 3, 5). Numele este  Cuvânt (Apă)-Conştiinţă în 
Memorie (Duh)-Ritual. Numele este Memorie-Ritual Sacru. 
Nume, Memorie, Pronunţare este Treimea Identităţii de 
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Sine. Pronunţarea este Liturghia Numelui în Ritualul 
Memoriei. Acestea sunt Arhechipurile în Sine, ca Origini. 

Ca Isihasm Această Treime este „esenţa”. Cuvântul este 
Liturghie Sacră, dar nu „închis în Sine”, ci în Permanentă 
Deschidere prin Ritualul-Duhul Sacrului. Ruperea Cuvân-
tului de Ritual este „mutilare a Sacrului” şi o „autoînchidere 
a Cuvântului”. Sunt şi tendinţe de „rupere” a Ritualului 
de Cuvânt, ca „singular Ritual”, ce înseamnă de asemenea 
„autoînchiderea în Ritual”. Aici se încurcă mulţi. Cuvântul 
„gol” de Ritual este „uscat, închis”, ca şi Ritualul „gol” de 
Cuvânt. Este o „tendinţă” de „Ritualizare extremă”, de 
„des-ritualizare maximă”. Mare atenţie. Treimea: Nume, 
Ritual, Numire nu se pot „despărţi, nici amesteca” nicio-
dată. „Sacrul, Gestul, Cuvântarea” este Treimea Nedes-
părţită a Isihasmului, adică tocmai Numirea Sacră a 
Numelui lui Iisus, în Ritualul Sacru ca Închinăciune faţă de 
Dumnezeu, şi ca „permanentă Cuvântare-Numire”, 
Liturghia Isihastă. 

Isihasmul nu este „simplă mistică de Contemplare 
închisă în ea însăşi”, ci este Liturghia Hristică în Sine, 
Personalizată în Fiecare Persoană şi Individualitate. 
Isihasmul este Aceeaşi Liturghie şi Ritual Hristic, dar în 
Deschidere Personală. Isihasmul nu este „rupere” de 
Ritualul Liturghiei Generale, ci Prelungire în Proprie 
Persoană a Unicei Liturghii Hristice. 

Viaţa este Liturghia Hristică în Ritualul Sfântului Duh 
şi Acestea sunt Chipurile Vieţii Generale şi particulare. 
Trebuie bine concretizată Originea-Izvorul, ce este Litur-
ghia Unică ce prin Prelungire şi Actualizare se „Face Viu 
Permanent” în cei ce „Trăiesc continuu Iubirea Vie”. 
Această Iubire Vie Permanentă este Trăirea Isihastă. 
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Cine nu Trăieşte Permanent Viul Iubirii 
Nu este vrednic de Viaţă, 
Nu va gusta din „Ambrozia-Euharistia Liturghiei Iubirii”. 

 

9. Tainele Misticii Persoanei 

Trifiinţialitatea Persoanei nu este „număr”,  
ci Deplinătatea Fiinţialităţii 
Creştinismul vine cu „Viziunea” Fiinţei ca Chip Per-

soană. Filosofii „reduc” Fiinţa la o „esenţă-principiu peste 
care nu se mai poate trece, deşi izvorăşte toată multi-
tudinea”. Creştinismul „trece peste esenţă”, ca Chip-
Persoană. Filosofii pornesc de la o „Divinitate de zisă” 
esenţă spirituală, „neant Divin”. Creştinismul nu admite 
„lipsa” de Chip. Nu există „neant Divin”, că Este Dumne-
zeu Tatăl de la Neînceputurile Eternităţii.  

Unii vorbesc de o Dumnezeire din care apoi se „confi-
gurează” Dumnezeul propriu-zis. Creştinismul nu admite 
aşa ceva. Dumnezeu nu este „un produs”, ci este Însăşi 
Esenţa Dumnezeirii. Dumnezeirea este în Dumnezeu care 
este însăşi Dumnezeirea. Dumnezeul Creştin nu este „o 
simplă Fiinţă” în Sine, ci este Fiinţa Deplină dintr-o dată, 
ca Viu, Viaţă, Existenţă, ca Supraformă, Formă, Conţinut, 
ca Supraafirmaţie,  Afirmaţie, Recunoaştere, ca Identitate, 
Identic, Identificare, ca Persoană, Fiinţă, Spiritualitate, că 
toate acestea sunt concretizate de Revelaţia Creştină ca 
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sf. Duh. Dumnezeu se Numeşte 
pe Sine: „Eu Sunt Cel Ce Sunt” (Ieşire 3, 14). Adică, „Eu” 
Supraafirmaţia-Chipul-Identitatea-Entitatea-Obiectivitatea 
Absolută-Conştiinţa în Sine-Persoana „Sunt”-Afirmaţia-
Fiinţa în Sine-Identicul „Cel Ce Sunt”-Recunoaşterea-
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Asemănarea-Existenţa. Şi concretizarea Acestora ca Trei-
mea Dumnezeiască Descoperită de Revelaţia Hristică. 

În Viziunea Creştină Dumnezeu este Deplinul Dintr-o 
dată Absolut, Conştiinţă, Fiinţă şi Limbaj în Sine, adică 
„Supranume” (Eu Persoana), Numirea (Sunt-Fiinţa) şi 
Numele (Cel Ce Sunt, Vorbirea în Sine, Spiritualitatea). 
Aşa „Metafizica pur Creştină” porneşte de la Deplinul 
Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Sf. Duh, apoi datorită Acestora este 
zisul „Număr trei”. Zice frumos Sfântul Dionisie Areopa-
gitul că Treimea Dumnezeiască nu este „Număr”, dar este 
„izvorul Numărului”. 

Prin „faptul” că Dumnezeu este Deplinul Absolut, 
Tatăl, Sfântul Duh, Fiul, apoi este „zisul Număr Trei”. 
Treimea Dumnezeiască este Trifiinţialitatea pentru că noi 
„punem logica intelectului” înaintea Obiectivităţii. De aici 
„Mistica Numelui şi Numărului”. Creştinismul are Mistica 
Numelui-Persoanei, nu mistica „energetică a Numărului”. 
Numele-Persoana este Izvorul Numărului, Originea. 
Datorită Numelui este Numărul. Filozofii ce „intelectuali-
zează” Realitatea consideră tocmai invers, că Numărul 
„naşte” Numele. De la Pitagora, Numărul este însăşi 
„esenţa”, ca „Forma formelor”.  

Vă rugăm încercaţi puţin să „Gândiţi şi să Vorbiţi” şi în 
Viziunea pur Creştină. Creştineşte este „Întâi Persoana 
Deplină-Numele-Conştiinţa-Vorbirea Totală în Sine”, din 
care apoi „iese energetic Gândirea Numerologică”.  Are 
dreptate filosofia când zice că Gândirea este „Idee-
Număr” şi apoi din Număr se „nasc formele”. Totul este 
„matematică şi geometrie”, zic unii, Idee-Informaţie şi 
Număr-forme. Creştineşte se „trece dincolo”, în Persoană-
Conştiinţa Conştiinţei, în Numele-Numărul Numărului. 
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Fără aceste menţiuni, Mistica pur Creştină este confuz 
interpretată. Filozofii fac greşeala că personalizează Gân-
direa fără ca Gândirea să fie Persoană. Gândirea care se 
Gândeşte pe ea însăşi este o „autodivinizare”, ca falsă 
„personalizare”. Dincolo de Gândire este Conştiinţa-
Persoană care „energetic” apoi, ca ecou de Conştiinţă, are 
şi „Gândire”. 

Taina Misticii Creştine este tocmai „ieşirea” din falsa 
personalizare a Gândirii-Gândirii, ca Reîntoarcerea în 
Adevărata personalitate Numele-Sufletul. Filozofii încearcă 
o „Gândire pură în ea însăşi”, până la Numărul pur-Idee 
în Sine ce nu este Persoană. De aceea filosofia fără 
Teologie şi Mistică se face o „cunoaştere desacralizată”, 
până la o „inteligenţă artificială-mecanică”, ce este maxi-
mum de „depersonalizare” şi de „autopersonalizare fără 
Persoană”. Ştiinţele moderne de „tehnicizare-robotizare” 
sunt produsul acestora. 

 

10. Medicina Mistică 

Introducere în Medicina Isihastă 
Lumea „căderii-păcatului” este lumea „bolii şi sufe-

rinţei”. Boala şi suferinţa sunt „geamătul Iubirii negate”. 
Moartea este Nemurirea în „negaţie”. Şi prin faptul că 
„negaţia” este „iluzia”, negaţia produce ignoranţa, sufe-
rinţa, boala şi moartea „aparentă”. Nu există „moarte”, ci 
doar „aparenţă de moarte”. Sufletul Creat nu moare, fiind 
Chip de Chip de Veşnicie Dumnezeiască. Mistica astfel 
„trece” prin „probele” suferinţei şi morţii. Toţi misticii 
vorbesc de „iniţierea mistică a morţii şi a suferinţei”. 
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Revelaţia Creştină are o-„viziune aparte” asupra suferinţei 
şi a morţii. Ca Realitate în Sine, Iubirea este Totul, Veşnica 
Beatitudine. „Negarea” Iubirii este Începutul suferinţei şi 
morţii. Lucifer-îngerul „căzut” este primul ce face „negarea” 
de Dumnezeu şi el este primul „bolnav şi suferind” în 
Creaţie. Filosofii vorbesc de „necesitatea” negării „sufe-
rinţei”, ce este o confuzie…  

Esenţa Dumnezeirii Perfecţiunii Absolute este Iubirea-
Afirmarea Absolută, Treimea Iubirii.  Dumnezeu Crează o 
Creaţie „tot perfectă”, o  „Iubire” de Creaţie fără „negare”. 
Negarea este căderea păcatului creat de Creaţie. Păcatul 
este acela care are  „necesitatea” suferinţei şi morţii. Aici 
este  „viziunea pur  Creştină”. Păcatul este „necesară sufe-
rinţă şi moarte”, întrucât „păcatul-negarea” nu există ca 
realitate în sine, ci ca „adaus-parazit” ce vrea să înlo-
cuiască „Realitatea în Sine”. Aici este „paradoxul negării”, 
ca „Afirmare a afirmaţiei”. Negarea vrea să nege Afirmaţia 
şi paradoxal face de fapt o „supraafirmare” a Afirmaţiei pe 
care o neagă. Suferinţa şi moartea sunt „Supraafirmaţiile” 
Vieţii Nemuritoare. Crucea şi Învierea lui Hristos arată din 
plin aceasta. De aceea până la „Întruparea Hristică” 
suferinţa şi moartea par „negaţii reale şi indestructibile”. 
Învierea Hristică „demască” irealitatea şi nepermanenţa 
morţii, Învierea fiind „Desfiinţarea negării morţii”. Aşa 
prin Creştinism Iniţierea nu mai este „suferinţa şi 
moartea”, ci Învierea Hristică. Iniţierea nu este Crucea, ci 
Învierea. Crucea până la Hristos este Iniţierea şi Însuşi 
Hristos o „foloseşte”. Odată cu Învierea Hristică, Crucea se 
face „o Dovadă a Învierii Hristice”. Aici este Mistica 
„suferinţei-bolii şi morţii”. Creştinul are dreptul să refuze 
suferinţa şi moartea, dar numai prin Învierea lui Hristos. 
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 Cel care are „în vedere Învierea Hristică” goleşte „sufe-
rinţa de suferinţă, goleşte moartea de moarte”. Suferinţa şi 
moartea sunt „un accident” al păcatului şi nu o „realitate” 
implacabilă în sine. Ieşirea din păcat este posibilitatea 
„Tămăduirii suferinţei”. Domnul Hristos zice: „iertate 
sunt păcatele tale” şi „slăbănogul se Vindecă”. Iertarea 
până la Hristos nu „există”, ci doar „pedeapsa-Karma”, 
cum zic Indienii. Hristos este „Peste pedeapsă-Karma”, 
este Învierea Harică. Medicina Isihastă este Medicina 
„Iertării şi a Învierii”.  

Condiţia este să ieşi din viciul morţii. Noi generăm 
moarte şi suferinţă prin „păcate ca Suflet şi mâncare ca 
trup”. lată „Cheia” Medicinii Isihaste. Începutul în Medi-
cina Isihastă este „oprirea păcatului” prin Virtuţi şi Rugă-
ciunea Hristică a Păcii şi cu „duşmanul” pentru Suflet, şi 
„oprirea mâncării”,  adică Postul pentru trup. Postul are 
însă un „specific” propriu. Nu este „Post total, ci Mâncare 
Harică” cu Pâine-Grâu Chipul Haric Energetic Hristic. Toţi 
marii isihaşti s-au „hrănit doar cu Pâine şi Apă şi puţine 
legume nefierte”. Sfinţii „vindecau” bolile prin recoman-
darea Postului cu Pâine şi Apă. Noi ca Medicină Isihastă 
„recomandăm” Postul Integral sau „Pâine de Grâu” doar 
măcinat şi muiat fără coacere. Acesta este Postul Haric 
isihast (vezi pe larg în „Medicina Isihastă”). Medicina 
Isihastă încearcă o „redescoperire a unei Hrăniri-Harice-
Mistice” atât ca Suflet, cât şi Corp.  Grâul şi toate Alimen-
tele Neomorâte sunt „Alimente Harice”, şi tot ce este 
„omorât-fiert” nu mai sunt harice, ci alimente „profane-
laice”. Nu fiţi „fixişti” însă. Sfinţirea Harică se face „progre-
siv şi în .Creştere Duhovnicească”. Începeţi „o dată pe An” 
un timp anume. Bolnavii au însă nevoie de mai mult. 
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Medicina Isihastă, dublă Medicină, de Suflet şi de Corp 
Medicina obişnuită, laică, pe baza „unei filosofii mai 

mult sau mai puţin întemeiate”, face din Corpul nostru 
energetic o „realitate” cu „legi fizico-chimice”, ce pot fi 
„controlate”... Medicina Isihastă evidenţiază mai „întâi” 
Realitatea de Suflet care „apoi” se „prelungeşte şi în afară 
ca energii Corp”. Legile Fizico-Chimice ale Corpului sunt 
„corespondenţă” de Limbaj Sufletesc, care se „traduce” în 
energiile Corpului ca „legi şi Chimisme materiale”. 
Sufletul este „Limbaj pur de Duh-Spirit”, iar Corpul este 
„limbaj de Limbaj” de Suflet. 

În Corp „legile şi chimismele” sunt „produsele ener-
getice” ale Vieţii-Limbajului pur de Suflet. Aşa „bolile de 
Suflet” se „traduc” în boli de Corp. Păcatul face o „rupere” 
mai mult sau mai puţin între Suflet şi „energiile Corpului” 
ce vor o „independenţă” de Suflet. Boala este o „rupere 
parţială” a energiilor Corp de Limbajul de Suflet. Moartea 
este „ruperea totală”. 

Ca Terapie Isihastă este, astfel, reîntâlnirea Limbajului 
de Suflet cu „limbajul energetic” de Corp. Sufletul este 
„Sănătos” doar dacă are la rândul său „Limbajul lui Dum-
nezeu”, altfel cade în „boală” de Suflet. Iată „Sacroterapia 
Isihastă”, ca „Terapie de Suflet” prin „reintrarea în Unire 
cu Dumnezeu”, ca terapie de energii Corp, prin „reintra-
rea” în „armonie” cu Sufletul ce mai înainte a făcut 
„Reunirea cu Dumnezeu”. O „terapie” doar de energii 
Corp este o terapie de suprafaţă. Isihasmul caută o terapie 
de „fond”. Înţelegeţi acesta. Pentru Suflet terapia este 
„Rugăciunea de Împăcare cu Dumnezeu” şi totodată 
Virtuţile-faptele bune cu evitarea păcatelor ce îmbolnăvesc 
Sufletul. Odată Sufletul „revitalizat”, va „revitaliza” şi 
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Corpul său. Dacă Sufletul trebuie să se lase de „păcate”, şi 
Corpul trebuie să se lase de „păcatele sale”. Cele mai mari 
„păcate” ale Sufletului sunt „Ura şi neiubirea”, cele mai 
mari păcate ale Corpului sunt „mâncarea şi desfrânarea”. 
„Neurând” începi să Iubeşti, la fel, „oprind mâncarea 
păcătoasă”, începi să scapi şi de desfrânare.  

Hrana Harică a Sufletului este Iubirea de Dumnezeu şi 
de Aproapele cu toate Virtuţile lor, iar „hrana Harică a 
Corpului” este „Postul şi Curăţirea” cu toată gama lor.  
Cine „mănâncă mâncare Sacră-Harică” ajută şi Sufletul să 
poată „învinge ura şi neiubirea”. Este astfel o influenţă 
reciprocă între  Suflet şi Corp (Recitiţi cap. de Sacroterapie 
din „Medicina Isihastă”). Luaţi „hotărârea” şi începeţi 
„Sacroterapia Isihastă” şi probaţi prin proprie experienţă 
cele consemnate. Nu fiţi „extremişti” şi fanatici. Deosebiţi 
„realităţile” şi cu înţelepciune adoptaţi-le după „factura 
proprie”. 

 
Pâinea-grâul este Taina Medicinii Isihaste 
„Pâinea noastră cea spre Fiinţă, Dă-ne-o nouă astăzi”, 

zice Rugăciunea Tatăl Nostru, Rugăciunea de Origine 
Dumnezeiască, pe care ne-o Dă Însuşi Domnul Hristos 
direct. „Eu sunt Pâinea Vieţii” (Ioan 6, 35), zice Domnul 
Iisus. Pâinea este „Corespondenţa” în „energii” a Pâinii-
Euharistie. „Cine mănâncă din Pâinea Aceasta Viu va fi în 
Veci” (Ioan 6, 51).  

Descoperiţi Taina Pâinii şi veţi descoperi Taina Vin-
decării Medicinii Isihaste.  Dar Pâinea Integrală. De aceea 
noi ca Isihasm indicăm Pâinea din Grâu direct şi fără 
„coacere”. (Vezi reţeta din Medicina Isihastă). Fraţilor, nici 
nu vă daţi seama ce miracol Haric este în Grâu-Pâine. 
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Ştiinţa descoperă şi ea că în „făina de grâu” sunt „substanţe 
ce neutralizează toxinele din Organism şi le elimină”. Mai 
mult, „opreşte evoluţia bolilor”. Noi, ca Medicină Isihastă, 
vă „descoperim Taina Harică a Grâului”, ca Terapie. Unii 
indică „Postul total” un anumit timp, în bolile grave şi 
obişnuite.  

Noi, ca medicină Isihastă, indicăm mai întâi „un Post cu 
Pâine necoaptă”, şi doar apoi să se treacă şi la „Postul 
total” ce într-adevăr are mare valoare. Recitiţi cu atenţie 
capitolele despre Post din Medicina Isihastă. Nu este nici un 
pericol, indiferent de gradul bolii, „un Post de patruzeci 
de zile”, cu Pâine necoaptă” din Grâu Integral. 

Veţi vedea ce efecte bune va avea. Mulţi poate nu vor 
„suporta” de la început aceasta, dar nu vă lăsaţi. Începeţi 
cu „Pâinea necoaptă” (vezi reţeta din Medicina Isihastă), 
dar şi cu puţin miez de pâine obişnuită, fără coajă. Mai 
adăugaţi câteva nuci şi seminţe de dovleac şi puţină 
Miere. Şi după această „aclimatizare”, de vreţi cu adevărat  
o „dezintoxicare adevărată a organismului”, treceţi la un 
„Post de patruzeci de zile” doar cu Pâine Necoaptă. Din 
experimentările avute „şi cancerul se opreşte pe loc” cu 
acest „Post Haric”.  

Nu neglijaţi partea Sufletului, că altfel este doar o 
„Terapie pe jumătate”. Trebuie o Medicină în egalitate 
Suflet şi Corp (Recitiţi Medicina Isihastă). Nu fiţi fixişti. 
Atât cei sănătoşi cât şi cei bolnavi folosiţi această „Terapie 
Isihastă” cu adaptările pentru fiecare în parte şi condiţiile 
respective. Dar înţelegeţi marea „importanţă” a tainei 
Harice a Pâinii de Grâu Necopt.  

Nu folosiţi Grâul încolţit, că este „exploziv” şi chiar de 
vă Hrăneşte, pe de altă parte vă „vatămă mult”. Eventual, 
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după „încolţire”, să „reuscaţi Grâul”, ca să intre „în 
adormire” şi doar după aceasta să-l folosiţi, măcinându-l 
şi făcându-l Pâine Necoaptă. Unii preferă Grâul muiat fără 
măcinare. Este mai bine să fie „măcinat” (dar aveţi grijă să 
nu-l cerneţi, ci să fie făină integrală). Începeţi cu zile mai 
puţine la Început. 

 

11. Întâia Predică a Isihasmului 

Fiilor, voi, doritorilor de Isihie, veniţi să primiţi mai 
întâi „Înfierea”. Isihasmul este Trăirea Sacrului Dumnezeu 
doar ca Fii ai lui Dumnezeu. Doar Fiii lui Dumnezeu Tatăl 
pot Cunoaşte pe Dumnezeu până la Unirea cu El. 

Voi, Fiilor păcătoşi şi „rătăciţi” ca slugi de „porci-
păcatelor”, Reîntoarceţi-vă Acasă la Părintele Ceresc şi de-
veniţi iarăşi Fii Demni. Sunteţi murdari, buboşi, bolnavi, 
înrăiţi, îndrăciţi chiar. Veniţi totuşi Acasă... Acasă este 
Raiul, în Împărtăşirea din Euharistia Iubirii Dumnezeieşti, 
„afară” este „iadul” cu nebunia păcatelor, antitubirea-
negarea. Viaţa este Trăirea Iubirii. Moartea este „trăirea 
negării-neiubirii”. 

Fiilor, ieşiţi din „împărăţia iadului-morţii-negării-
neiubirii”, reveniţi Acasă în Împărăţia Veşnică a Iubirii. 
Drumul „Reîntoarcerii” în Împărăţia Iubirii Dumnezeieşti 
este Calea Isihiei. Începeţi să nu mai „suportaţi” iadul 
morţii-neiubirii de „afară”... Nu veţi găsi alinarea sufe-
rinţelor decât Acasă. Taina Isihiei este Taina Harică a 
„alinării” suferinţelor  morţii şi răului. 

Fiilor, Calea spre Odihnă-Isihie are „Trei Urcuşuri”, al 
Minţii, al Inimii şi al Duhului direct de Suflet, ca Trei 
„Reînvieri”. Păcatul-fuga de Acasă a produs „nebunia 
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Minţii”, „desfrânarea” şi „adormirea Duhului” de Suflet. 
De aici cele „Trei Lucrări Harice” ale Isihiei, asupra Minţii, 
asupra Inimii şi asupra Duhului direct de Suflet. Isihasmul 
Filocalic vorbeşte de „Trei Isihii”, Isihia Minţii, Isihia 
Inimii şi Isihia Duhului, ca „Ieşirea Minţii” din gândurile 
profane, ca Virtuţi Harice şi Hristice curăţitoare de Inimă 
şi ca „Harizare şi Hristizare-Îndumnezeire” a Sufletului 
Iubitor de Dumnezeu. Fiilor, opriţi „nebunia minţii”, ieşiţi 
din gândurile profane şi laice. Începeţi Sacralizarea prin 
Cuvântul Hristic. 

Gândurile Minţii sunt „ecouri-umbre” de Cuvânt de 
Suflet, şi „gândurile” au natura Cuvântului, sau „Odihna 
Cuvântului”. Descoperiţi Taina Odihnei Gândului în 
Cuvânt. Filozofia aici se încurcă... Cuvântul este Originea 
Gândului, nu Gândul originea Cuvântului. Cuvântul este 
„Personal”, Cuvântul este Chip, este Fiinţă, pe când 
Gîndul este „energie şi Har”, Strălucire de Persoană 
Cuvânt. Fiilor, „dcscoperiţi” Taina Limbajului Cuvântului 
Persoană, dincolo de Gândul „esenţei” de Persoană. 
Persoana-Chipul nu are altă „esenţă” decât tot Chipul-
Persoana. Nu amestecaţi Fiinţa-Persoana cu energiile sale, 
nu amestecaţi Cuvântul cu Gândul… Ideea nu este 
„esenţa” Persoanei-Fiinţei, ci este „energie de afară” a 
Cuvântului Chip Fiinţă. „La început era Cuvântul... şi 
Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1, 1).  

Ieşiţi din „limbajul minţii” şi Intraţi în Taina Limbajului 
Cuvântului Chip-Persoană. Ca Isihasm al Minţii coborâţi 
Mintea din „locul ei-capul” şi opriţi-o în „locul gâtului, 
locul Cuvântului”. Nu faceţi „filosofie-meditaţie” de 
„ruperea-separarea” dintre Cuvânt şi Gând-Idee, ci faceţi 
„Taina Întâlnirii” Cuvântului cu Ideea. Aceasta este 
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Mistica Minţii Isihaste, „unirea contrariilor Idee şi Cuvânt”, 
dar nu „destructurarea” Cuvântului în Idei, ci „Restructu-
rarea Ideilor în Cuvânt”. 

Iată Taina Misticii Isihaste. 
Naşterea din „Apă-Cuvânt” şi din „Duh-Har”. Mintea 

se „Creştinează” prin Cuvintele Evangheliei Hristice, se 
„Botează prin Cuvânt”. IsihasmuI Minţii este, Iconografic, 
„Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” căruia i se „taie 
Capul” şi-l poartă pe „tipsie la Inimă-Piept”. Miturile vor-
besc de „tăierea capetelor balaurului-şarpelui-păcatului”. 
Sabia este Cuvântul Hristic, Sabia „fermecată”. Fă Isihas-
mul Minţii prin „tăierea” capetelor de „şarpe”-gândurile 
profane păcătoase, cu Sabia Cuvântului-Numelui Hristic. 
Se zice că „Peştii-Cuvintele” Sacre, prin „păcat” se fac 
„şerpi-gânduri profane-reale”. Unele mituri reprezintă 
„Capul nostru” cu un „şarpe cu multe capete”. Mintea la 
„Origine” este „Peşte cu Mulţi pui înotând în Apa sacră a 
Cuvântului Logos”. Prin „căderea” din Rai „Peştii se 
transformă în şerpi”, chipurile diavoleşti. 

Isihasmul Minţii este „ieşirea din chipurile diavoleşti”, 
ca reîntoarcerea în „Chipul de peşte-Hristos”. Numele lui 
Hristos este „Taina” ce readuce Chipul de Peşte Minţii 
noastre. „Limbile de Foc” de la Pogorîrea Sf. Duh peste 
Apostoli sunt Harul Cuvântului Hristic, Limbile Cuvân-
tului, ce Preface Mintea în „Propovăduirea-Mărturisirea 
Cuvintelor Evanghelice Hristice”. „Iluminarea minţii” în 
Creştinism este „Harul-Limbile de Foc” ce „Transformă” 
Mintea în Sacralitatea Cuvintelor Hristice. „Iluminarea” 
nu vine din „activitatea-meditaţia Minţii”, ci din Harul ce 
vine cu „Limbile-Cuvintele Hristice”, ce Prefac „Gândurile 
Minţii” în „Participare-Mărturisire” la Cuvintele Hristice 
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„dincolo de Minte”. Iluminarea Minţii nu este o natură 
subtilă a minţii, ci o „Primire” Harică a Cuvântului Hristic, 
ce „transfigurează” Mintea în Cuvântul Hristic, ca „Parti-
cipare Harică a Minţii la Taina Cuvântului” mai presus de 
Minte. 

Isihasmul Minţii nu este „Meditaţie Transcendentală”, 
ci este „primire” Harică a Limbilor de Foc Divin-Cuvintele 
Dumnezeieşti Hristice. Deosebiţi „specificul pur” Isihast. 
În IsihasmuI Minţii, nu Mintea „face Mistică”, ci Cuvântul-
Limbile de Foc Hristic, ce „înviază” Mintea şi o face 
Cuvânt. „Prefacerea” Minţii-Ideii în Cuvânt-Logos Hristic 
este Isihasmul Minţii. Rostirea Numelui Cuvânt al lui Iisus 
Hristos de către Minte este „întoarcerea” Minţii-Gândirii 
în Originea sa Cuvântul-Logosul. „Descalţă-te” de „încăl-
ţămintele” murdare ale gândurilor păcătoase-profane, şi 
intră în Rugul Aprins al Cuvântului Logos. 

Urmează a „doua Isihie” a Inimii. 
Din „Rugul Aprins” al Cuvântului urmează „Cântarea 

Harică din Rugul Aprins”. Cuvântul se face Biserică-
Inimă. Aici Cuvântul se face „Prunc” în Braţele Maicii 
Domnului-Biserica Preoţiei Cuvântului Hristos. Isihasmul 
Inimii este „Chipul Bunei Vestiri”. Isihasmul Minţii este 
Chipul „Rugului Aprins” peste care coboară Harul 
Limbilor de Foc Hristic. La Buna Vestire „coboară Sf. Duh” 
şi face din Fecioria Inimii Biserica întrupării Cuvântului. 
Isihia Inimii trebuie să Nască pe Hristos, să-L Poarte pe 
Braţe ca pe cea mai Dumnezeiască Comoară Vie. 

Dacă Isihasmul Minţii este în Chip de Cuvânt fără 
Persoană, isihasmul Inimii este în „dublă Personalizare”, a 
Pruncului Dumnezeiesc şi a Maicii Domnului ce Naşte pe 
Hristos. Aici Dialogul dintre Inimă ca Biserică proprie-
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Chip de Maica Domnului şi Pruncul Hristos este „Dialog 
Viu”. Mintea coboară la Inimă şi se face „Frate cu Pruncul 
Hristos” (vezi Sf. Simeon Noul Teolog). Mintea este şi ea 
tot ca „Prunc”, de-abia născută din Naşterea Cuvântului 
Hristic, şi aşa Mintea Prunc Dialoghează cu Pruncul Dum-
nezeiesc. Iconografic este Mintea-pruncul loan Botezătorul 
ce se „Îmbrăţişează cu Pruncul Hristos” în directa Privire 
atentă a Maicii Domnului. În Inimă Cei Doi Prunci Cresc 
Împreună, fiecare în Persoană Proprie, ca Înainte Mergător 
şi Botezător şi ca Mântuitor Dumnezeu, Fiul Hristos. Cele 
două Isihii astfel nu se amestecă, ci se Transfigurează în 
Chipuri distincte clar „Legate în Aceeaşi Lucrare Dumne-
zeiască”. Urmează a treia Isihie a Duhului de Suflet, în 
care Mintea se „Jertfeşte cu totul”, ca Ioan Botezătorul ce 
este omorât de Irod prin „tăierea Capului” ca să se „Arate 
Învierea lui Hristos”. 

Isihasmul Duhului de Suflet este al Învierii după Răstig-
nirea din Inimă şi Minte. Isihasmul Duhului este cel mai 
„dur”, că trece prin „Răstignire”. Aici se „Împotmolesc” 
majoritatea. Nimeni nu este „vrednic de Înviere” fără 
„Răstignire”. Să te Răstigneşti din Iubire pentru Dumne-
zeu şi Iubirea Semenilor, Asemenea Lui Hristos. Isihasmul 
Minţii şi al Inimii pare „poezie şi muzică Mistică”. 
Isihasmul Duhului este Liturghie a Răstignirii ce Naşte 
„Euharistia-Împărtăşirea-Mistică” propriu zisă. Cine nu se 
face „Jertfă Liturgică pe Sine Însuşi”, Jertfa Iubirii Absolute, 
nu va „gusta” din Isihia Duhului direct de Suflet. Aceasta 
este Isihia de Taină a celor cu adevărat Mistici Isihaşti. 

Fiilor, începeţi cu Isihia Minţii, şi totodată cu Isihia 
Inimii de Minte ce se face „Prunc Cuvânt”. Nu coborâţi 
Mintea în Inimă decât după ce se „face Prunc născut din 
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Cuvântul Hristic”, altfel falsificaţi Isihasmul Inimii şi 
faceţi din Biserica Inimii „mistică magică necreştină”, o 
„automistică mentală”, fără Întâlnirea cu Pruncul Logos ce 
este Adevărata Mistică a Inimii. 

Fiilor, Isihasmul nu este „simpla mistică a Minţii”, a 
contemplării Minţii de care vorbesc filozofii şi alte mistici. 
Isihasmul este „Triplă Mistică Harică”, este „Dialog-Ritual 
Liturgic”, Împărtăşirea Euharistiei Misticii propriu-zise. 
Contemplarea în „Limbaj Creştin” este „Împărtăşirea” din 
Dialogul Ritualului Sf. Duh al Liturghiei Euharistice 
Hristice. Cine are „urechi” de auzit să audă. 

 

12. A Doua Predică a Isihasmului 

Fiilor, sunteţi nerăbdători să „gustaţi” din „Apa Vie” a 
Trăirii Isihaste. Începeţi.  

 
Rostind Numele Tău, Doamne Iisuse, 
Se „deschide” în mine „Ceva Cunoscut”, 
Parcă se „trezeşte” în mine „Memoria” unei „Vorbiri” uitate. 
  
„Un Anume Cuvânt” al Tău mi-a Creat un Anume Suflet al 

meu, 
Şi Acest Cuvânt al Tău este „Izvorul Apei Vii”, 
Pe acesta trebuie să-l „dezgrop”, să înceapă „să Curgă” în mine. 
 
Rostirea-Cântarea-Doinirea Numelui Tău, Doamne Iisuse, 
Este „Dorul” Fiinţei mele-Create de Întâlnire cu Tine, 
Cu Tine, Domnul, Creatorul şi Dumnezeul meu. 
 
Începeţi cu această „Rostire” a Isihasmului Minţii. 

Mintea datorită „păcatului” căderii din Rai „şi-a încurcat 
minţile”. În „locul ei din Cap” Mintea este „bolnavă, 
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răutăcioasă” şi chiar „îndrăcită”... Mintea trebuie să „iasă 
din cap”, să intre la „Şcoala lui Hristos”, la „reeducare”. 

Noi, Creaţia, suntem „dihotomie Suflet şi Corp”, Fiinţă 
Creată şi energiile sale tot Create. Sfântul Grigorie Palama 
ne arată că Dumnezeu este Fiinţă Treime în Sine şi Energii 
Necreate Harice. Dumnezeu este „dincolo” de Corp, El are 
Har în loc de Corp. Traducerea-transpunerea Harului în 
Creaţie este Corpul, de aceea şi noi avem Suflet Fiinţă 
Creată şi „har” energii Corp Creat. Sufletul este Chip de 
Duh şi Spirit „dincolo de energiile Corpului”, iar Corpul 
este „îmbrăcămintea” Sufletului. Pe noi Oamenii Dumnezeu 
ne Creează (cum zice Scriptura, Fac. 2, 7) Corp-Pământ şi 
Suflet Suflat-Creat direct de Dumnezeu în Corp. 
Dumnezeu „ne Croieşte întâi Hainele-Corp” pe „măsura” 
Sufletului, întâi ne „face Casa”, ca Sufletul să nu fie „gol şi 
fără Casă”. 

Filosofii se încurcă aici, considerând că Dumnezeu ne 
Creează „Scântei-Suflete” şi ne „dă drumul în Lume” să 
ne construim singuri Corp-Casă Sufletului, ca o „evoluţie-
devenire-încorporare”... Scriptura ne „revelează” clar că 
Dumnezeu ne Creează „Complet” de la început, nu pe 
„jumătate”... Evoluţia-devenirea nu este „prin construirea 
Corpului”, cum zic unele mistici, de la „foc, aer, apă, 
pământ”. Este o „mistică a Stihiilor”, dar în alt „sens”. Cele 
patru „Stihii” sunt Chipurile Arhetipale ale „Lumii Ceru-
rilor”, Lumina-focul, Cerul-aerul, Marea-apa şi separarea 
Pământ-Apă ca cele Trei Zile ale Facerii Lumii (vezi Fac. 1, 
3-13). 

Păcatul „căderii din Rai” aduce „moartea Corpului” şi 
desfacerea în „Stihiile Corpului”. Păcatul aduce „orbire-
muţenia Sufletului”, Sufletul mai rămânând cu „Auzirea”. 
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De aceea Sufletul prin „auzirea Cuvântului Evanghelic se 
trezeşte la Conştiinţă”. Sufletul are Conştiinţa şi Iubirea ca 
Ochi şi Cap, are Duhul de Suflet ca Inimă şi Piept, are 
Vorbire-Limbă de Suflet, ca „Limbă şi Auz” şi organe de 
Suflet.  Mâini şi Picioare Sufletul le are tot de Duh şi Spirit. 
Datorită „acestui Chip Trinitar de Suflet” şi Corpul are 
cele „trei părţi”, Cap, Trunchi şi Membre, ca traducere în 
Corp a Chipului de Duh şi Spirit al Sufletului. 

Viaţa Sufletului este Iubirea-Conştiinţa pură de Suflet, 
în Duh Simţire pură de Suflet şi în Vorbire de Foc-Spirit 
directă de Suflet. Corpul are corespondenţa acestora, ca 
Minte-conştiinţă de Corp, ca Inimă-simţire de Corp şi ca 
„organe-Vorbire de Corp”. Aici filosofii se încurcă. După 
căderea din Rai, Sufletul „orbeşte de Conştiinţă, muţeşte 
de Vorbire, nesimţitor ca Duh, rămânând cu „Auzul de 
jumătate”... Sufletul în această „stare” este „purtat” de 
Corp. Aşa Mintea Corpului se face „Conştiinţa Sufletului”, 
Simţirea Inimii se face şi ia locul Duhului de Suflet şi 
Vorbirea-Limba Corpului se face „Vorbirea Sufletului”. 
Aşa „Psihologicul” nostru este doar „Amintire de Suflet”, 
nu însuşi Sufletul. De aceea zice „ştiinţa” că nu „vede” 
Sufletul nici în Creier, nici în Inimă... Aici este Mistica. 
Corpul nostru este „ecou-umbră-informaţie energetică de 
Suflet”, şi Sufletul nu se „vede cu organele Corpului”, ci 
doar cu Sufletul direct. 

Mistica „vrea să deştepte Sufletul să vadă el însuşi 
realitatea”, nu prin ferestrele ceţoase ale Corpului”. Fixaţi-
vă bine „realităţile”. Sufletul este Fiinţa-Persoana noastră 
Adevărată, iar Corpul este „har” energetic de Suflet Creat. 
Sufletul are Vorbire-Limbaj de Foc-Duh, dincolo de 
limbajul minţii energetice. Esenţa Sufletului este Vorbirea-
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Limbaj de Foc-Duh şi „esenţa Corpului” este „Gândirea-
Mintea-Legea-Raţiunea”. Aici filosofii se încurcă. Uitând 
de Suflet ca Viu în Sine, îl cred „Mintea-Legea-Raţiunea” 
Corpului. Mistica „descoperă” că Sufletul este „dincolo de 
Minte”, este Duh-Foc Spiritual pur. Filosofii fac Mintea 
Spirit, ce este „greşit”. Mintea este „harul Creat al Sufle-
tului Creat”, este „puntea de legătură” dintre Sufletul Duh 
pur şi „materia” Corpului. Mintea este „Vorbirea” Corpu-
lui şi Mintea face „legătura” cu Vorbirea Sufletului ce este 
„Vorbirea de Limbă-Cuvânt de Foc-Duh pur”. Aici este 
Mistica Isihastă ca „trecerea” de la Mintea de Corp la 
Vorbirea pură de Suflet, Limba de Foc-Duh. 

Isihasmul începe cu „Taina Pogorârii Sfântului Duh de 
la Rusalii”, cu Limbile de Foc. Limbile sunt Chipul Fiului-
Cuvântului şi Focul este Chipul Sfântului Duh, ca „Naştere 
din Apă şi Duh”. Mintea este harul Creat ce înrudeşte 
Sufletul-Duh cu energiile Corp. Dar Mintea este a Corpu-
lui şi energia de „afară” a Sufletului. Aşa Mintea este 
totodată şi a Corpului şi a Sufletului, de unde „confuzia” 
că Mintea este Suflet-Spirit, sau că este „produsul” ener-
giilor Corp. Aici se încurcă filosofia şi ştiinţa. Mintea este 
„energia luminoasă ce iese din Sufletul Duh pur”, care se 
face totodată „întrupare” de Suflet, se face „veşminte 
materiale”. Corpul este „lumina-condensată-materia”, zice 
mai nou ştiinţa.  

Mistica isihastă este Taina „Întoarcerii Minţii” în 
Originea sa, Cuvântul Foc-Duh de Suflet. Păcatul „rupe” 
Mintea Corpului de Cuvântul-Limba de Foc-Duh Suflet. 
Isihasmul Minţii este „Mistica-Unirea” Minţii cu Limba de 
Foc-Duh-Cuvântul de Suflet, Asemănare de Chip de Dum-
nezeu. Mintea „refuză” reîntoarcerea, dar o „Botezăm”, o 
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„Renaştem din Apa-Hristos Cuvântul şi din Sfântul Duh”. 
„Coboară-îngenunchează” Mintea în Rostirea Numelui lui 
Iisus, care va face „Miracolul Pogorârii Limbii de Foc-
Duh”. Mintea de energii corp trebuie să se „reîntoarcă” în 
Vorbirea de Foc-Duh a Sufletului. Limba de Foc este 
Vorbirea cu Hristos şi Sfântul Duh, este Mistica-Unirea 
Minţii cu Dumnezeu.  

Rugăciunea Isihastă este Limbă de Foc-Duh, nu este 
„meditaţie” de Minte. Focul din Rugăciune este Însuşi 
Hristos şi Sfântul Duh. Descalţă Mintea de toate „gându-
rile” şi intră în „Rugul Aprins al Limbii de Foc”, unde este 
„Izvorul Hristic” al Apei Vii Isihaste. Apa cea Vie Isihastă 
este Apa de Foc-Duh ce „botează Mintea” şi o face capabilă 
să „ia parte” la „Ospăţul de Nuntă” al Fiului Hristos. 

 
Minte „învăpăiată” de Limba de Foc a Domnului Iisus, 
De acum nu mai vrei să te „întorci” la „gândurile reci”, 
Un Dor fără seamăn ţi-a intrat până în adâncuri. 
 
Rostesc fără încetare Numele Tău, Doamne Iisuse, 
Mintea „golită” de gânduri se umple de un Foc Dumnezeiesc, 
Mintea începe să „Vorbească” o altă Limbă Dincolo de Minte... 
 
Numele Tău, Doamne Iisuse, se face un „Izvor” de Apă de Foc, 
Care „Curge” în mine şi în „Şoapta Lui” Te Aud pe Tine, 
Şi simt că mai trebuie doar „un pas” şi Te voi Întâlni pe Tine 

Însuţi. 
 
De acum va urma Isihia Inimii. Mintea din Rostirea din 

„gât” a Rugăciunii Isihaste va „intra” în Biserica Inimii 
unde este Cântarea Liturghiei Hristice, într-o Limbă pe 
care Mintea n-a mai „auzit-o”, dar pe care cu „uimire” o 
„înţelege” fiind Luminată de Limba de Foc ce a „primit-o” 
prin Rostirea Numelui Domnului Iisus. 
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13. A Treia Predică a Isihasmului 

Fiilor, aţi intrat deja în Taina harică a Rugăciunii Isihaste. 
Aţi înţeles că Mintea trebuie „scoasă” din „locul Capului”, 
unde este Sistemul Nervos-Creierul ca vehicul. Toţi ştim 
câtă „nebunie” este în Capul nostru, ce furtuni de 
„gânduri”… Sfinţii Părinţi au înţeles că Mintea de este 
„mutată” în alt „loc” i se ia „roata morii”. Mintea este ca 
„apa” ce învârte „roata nervilor” noştri cu simţurile lor. 
Creierul este „roata”. Ca isihasm al Minţii, primul lucru 
este să dăm „apei Minţii” alt „curs”. Îi dăm „Cântarea din 
Gât”. Astfel Creierul se odihneşte, nervii se calmează, explo-
ziile mentale încetează, simţurile îşi potolesc „patimile”. 
Daţi Minţii Roata Cuvântului Sacru, Rostirea Numelui 
Logosului Cuvântului Dumnezeiesc.  

În Creier Mintea avea „Memoriile zisului subconştient 
nervos şi celular”, cât şi al „obiectelor simţurilor”. Scoasă 
din Cap, Mintea este „liberă”. Dar mare atenţie, nu lăsaţi 
Mintea „liberă” că se face „ucigătoare”. Mintea începe să 
se „mişte” prin Minte, aşa zisele „subtilizări de Minte”, ce 
duc la „magie şi ocultism”. Mulţi încearcă „magia Minţii”, 
dar Isihasmul nu este aceasta. Isihasmul nu face „meditaţii 
de Minte”, nu face „detaşări” de Minte, nu face „subtili-
zări şi alchimisme mentale”, nu face „mistica energetică a 
Minţii”.  

Isihasmul are altă Taină. Mintea scoasă din Creier o 
„punem la treabă Isihastă”, ce este „Cântarea Liturghiei 
Numelui Sacru Hristic”. Mintea este obişnuită să aibă 
gânduri, idei, imaginaţii, să întărâte simţurile, să se lupte 
cu alte gânduri… Mintea oprită în Cântarea Isihastă a 
Numelui lui Hristos va fi „nemulţumită şi revoltată”,  
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va încerca mereu să se întoarcă la vechile gânduri, va fi 
neatentă la Cântare, va ploua Cântarea cu imagini urâte şi 
hulitoare… Nu vă lăsaţi, ţineţi-vă tari. 

Mintea trebuie să „descopere” Taina Cuvântului Sacru. 
Aici este tot Isihasmul Minţii. Mintea este o „energie” ce 
iese din Viul Mişcării Sufletului, ce este dincolo de „toate 
energiile”. Sufletul este Persoană pur Spirituală cu proprie 
Conştiinţă ca Eu Personal, cu Duh-Mişcare direct de 
Conştiinţă şi cu Limbaj-Cuvânt direct de Conştiinţă-
Persoană. Mintea este „energia primă” ce iese din Viul 
Trifiinţialităţii Persoanei Suflet. Mintea prelungeşte în 
„străluciri de afară” Chipurile-Vorbirea de Suflet. Aşa 
Mintea duce în Corp prin Creier şi sistem nervos tocmai 
Viul de Suflet. Mintea este cea care „poartă Viul de Suflet” 
şi-l duce în Corp (Vezi mai pe larg despre energiile 
Corpului din Medicina Isihastă). Dar Mintea, datorită 
„păcatului”, consumă ea din Viul Personal, şi în Corp 
duce mai puţin Viu. De aceea Mintea „trebuie adusă” la 
„conştiinţă Sacră”, să nu mai „fure”…  

Aşa primul „pas” în Isihasmul Minţii este „Resacraliza-
rea Minţii” prin Rugăciunea din locul Cuvântării-Gâtului. 
Aici „spălăm” Mintea, o purificăm, o deparazităm de 
gândurile diavoleşti, o „naştem” din nou din Apă-Cuvânt 
şi din Duh Sacru (Ioan 3, 5). Mintea „păcătoasă” nu poate 
Participa la Dumnezeiasca Liturghie  a lui Hristos. Mintea 
ca să poată „face Rugăciunea Isihastă” trebuie să se „Resa-
cralizeze”. În Cap-Creier Mintea nu se poate Resacraliza, 
fiind permanent împiedicată de „circuitele nervoase ale 
Organelor Corp”. Mintea poate apoi „aduce” şi Sacrul în 
Creier şi de aici în Organele Corpului, dar după ce s-a 
Sfinţit ea în „Baia Cuvântului Sacru” din locul Gâtului. 
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Multe mistici încearcă o „mistică a Creierului” şi a 
Nervilor, făcând o „magie a energiilor corp”. Mare atenţie, 
Isihasmul este de altă factură. De asemenea Isihasmul nu 
este „mistică ocultă a Minţii detaşată de Creier şi Nervi-
Simţuri”. Mintea, de face „desfrâul propriei Minţi”, se 
„autodivinizează”, ceea ce nu mai este Isihasm, ci „magie” 
de Minte. Isihasmul „identifică Mintea” ca „energie de 
Cuvânt Suflet” şi o „repune” în „circuitul adevărat”, de 
„purtătoare a Viului de Suflet”, care participă la „Viul de 
Suflet”, fără „automagia energiei în energie”, a Minţii în 
Minte. Mintea nu este „o realitate” în ea însăşi, ci este o 
„purtătoare” de Realitate de Suflet şi de face „automagie 
de Minte” se face „contrară” şi negativă Sufletului. 

Aici Sfinţii Părinţi Filocalici insistă pe „curăţirea Minţii” 
de păcatul „mândriei Minţii”, de a se crede o „realitate în 
sine”. Mintea să se „smerească, să se depersonalizeze”, ca 
să Participe la Adevărata Personalizare a Sufletului Chip 
de Chip Dumnezeiesc. Mintea în ea însăşi nu este „Per-
soană”, ci purtătoare de Mişcări de Persoană. Mintea este 
cea care ne dă „vibraţiile” în tot Corpul nostru. Tempera-
mentul Nervilor noştri este în funcţie de „temperatura” 
Minţii noastre. La unii mintea este „înceată” şi legată mult 
de Simţuri. La alţii Mintea este prea agitată, cu explozii 
nervoase. Simţurile ne dau „bătăile Inimii” şi Mintea ne dă 
„ritmul Respirator”. 

Mulţi „consumă” prin Simţurile lor aproape toată 
Mintea şi pentru ei a Gândi înseamnă a Simţi cu Organele. 
Alţii „consumă” cu Mintea lor „energiile Simţurilor” până 
la un „intelectualism de fier”. Şi Simţirea exagerată şi Inte-
lectualismul extrem sunt o „magie a Minţii în ea însăşi”. 
Isihasmul caută o „depăşire” atât a Simţurilor, cât şi a 
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„Intelectualismului pur”, fără să le „excludă” însă, 
Sacralizându-le în Dorul după Întâlnirea cu Persoana ca şi 
în Cântarea-Cuvântarea-Liturghisirea din Chipurile Pur 
Spirituale ale Persoanei în Sine. 

De aceea fiţi atenţi. Pronunţarea în Cuvânt-gât a 
Rugăciunii Isihaste nu este „vibraţie”, deşi este Cântare. 
Deosebiţi „vibraţia energetică” de Numirea-Rostirea Cu-
vântului Duh din care apoi iese şi „vibraţia energetică”. 
Întâi este Numirea-Rostirea Cuvântului Duh, ce nu este 
prin „vibraţii”, ci prin însăşi Persoana în Sine, care tot ca 
Persoană Vorbeşte. Noi pricepem greu aceasta. Siliţi-vă să 
„descoperiţi” Rostirea-Numirea-Cuvântarea Duh „dincolo” 
de vibraţiile energetice şi aşa aţi „găsit” Taina Rugăciunii 
Isihaste. Unii se „folosesc de Sunetele” Cuvintelor sacre, 
ce fixează şi calmează Mintea. Muzica este cunoscută ca o 
„liniştire” a Minţii. 

Ca Isihasm, trebuie o „depăşire şi o trecere” Dincolo de 
„Sunete şi Muzică”, ca o „intrare în Duh”, altfel nu se 
ajunge niciodată la adevărata Trăire Isihastă de Suflet Duh 
Dincolo de „toate energiile”. Numirea este Taina Isihas-
mului Minţii, Numirea Numelui lui Iisus, cu Închinăciune 
şi Rugăciune, cu Dorire-Chemare-Întâlnire directă de Per-
soană. Chiar dacă „Sunetul şi Muzica” însoţeşte aceasta, 
căutaţi permanent să „treceţi dincolo” în Întâlnirea Faţă 
către Faţă. 

Nu „reduceţi” Numele Sacru la „Idee pură”, că de 
asemenea nu mai este Isihasm. Întâi este Cuvântul Sacru 
de Persoană directă Duh şi Cuvântul este Duh-Spirit din 
care apoi energetic iese şi Ideea. „La început a fost 
Cuvântul” (Ioan 1, 1). Numirea Isihastă este „dincolo” de 
Ideaţia pură, este „Intrarea în Personalizarea Persoanei 
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Duh. De aceea Mintea, prin Numirea Isihastă, se „opreşte” 
din proprie activitate de Minte şi Participă la „cele dincolo 
de Minte”, ca o „reîntoarcere” a Minţii în „origine” ca 
Numirea-Cuvântul. Rostirea este înaintea „Sunetului” şi 
Rostirea este „dincolo” de „toate energiile şi sunetele”. 

 
Doamne Iisuse, Numesc Numele Tău în Rugăciunea Minţii, 
Numirea Numelui Tău este dincolo de Minte, 
Numele Tău este dincolo de „Ideea pură”, 
Numele Tău, Iisuse, este Întâlnirea cu Însăşi Persoana Ta. 
 
Doamne Iisuse, în Numirea Numelui Tău 
Mintea mea începe Să-şi descopere „obârşia” şi Taina, 
În Numele Tău îşi redescoperă Identitatea. 
 
Mintea şi-a „uitat” Originea sa, Numirea-Cuvântul,  
Crezându-se o „curgere” de Gânduri şi Idei, 
Dar Numirea Cuvântului îi descoperă Chipul adevărat. 
 
Numele Tău, Iisuse, este de acum Dorul Minţii mele, 
Numele Tău este Căutarea mea, 
Numele Tău, Iisuse, este „Odihna” Gândurilor mele. 
 
Rugăciunea Numelui Tău este Dor, Chemare, Întâlnire, 
Numele Tău este Dumnezeiască Iubire, 
Numele Tău este Liturghie-Euharistie. 
 
Misticile vorbesc de „fixarea” Minţii. Filocalia vorbeşte 

mereu de „Paza Minţii”. Fixarea Minţii tot prin Minte este 
o „magie a Minţii”. Nu Mintea „stăpâneşte” Mintea, ci 
Cuvântul este Stăpânul Minţii. Descoperiţi „Aceasta” şi 
veţi înţelege ce este Isihasmul. Fixaţi Mintea nu prin Idei 
tot mentale, ci prin Cuvinte Sacre. Pronunţaţi Cuvinte 
Sacre cu atenţie şi îndelungat şi veţi vedea ce efect mira-
culos are asupra „gândurilor” Minţii. „Aruncaţi gândurile” 
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în „Focul Cuvântului Sacru” şi „gândurile” se vor „linişti” 
şi se vor Sacraliza. Aşa-zisele „Repetări” de Cuvinte Sfinte 
sunt în acest sens, recunoscut experimental. 

Psihologii vorbesc de „autosugestia prin Cuvânt”. Cuvân-
tul nu este „autosugestie”, ci Stăpânul Minţii, care apoi 
„sugestionează-comandă” Minţii. Mintea are în sine 
„Ascultarea Cuvântului”, de aceea Cuvântul o poate influ-
enţa până la „comandare”. Hipnoza este tot de la Puterea 
Cuvântului asupra Minţii. Cine descoperă „Puterea 
Cuvântului” a găsit „calea stăpânirii Minţii”. Unii folosesc 
acestea ca „magie până la ocultism”. Cuvântul „rău şi 
desacralizat” de asemeni „influenţează” Mintea, până la 
declanşarea unor „stări energetice” în Organismul nostru. 

Aşa zisele „tehnici psiho-energetice” sunt deja cunos-
cute. Mulţi folosesc „magia puterii Cuvântului”. Fiţi atenţi 
şi nu vă lăsaţi „pradă” acestor magii negative. Cuvântul 
„cade” în magie când este „despărţit” de Persoană şi când 
din Cuvânt Sacru trece în „cuvânt păcătos”. De aceea 
Mintea „păcătoasă” are „cuvinte păcătoase-murdare”. 
Când aveţi „gânduri negative”, căutaţi Cuvântul „Duh” 
corespondent, şi repetaţi-l mereu, şi veţi vedea cum „răul” 
scade până la atenuare. 

 
Doamne Iisuse, Numele Tău mă „izbăveşte” de tot gândul rău, 
În Numele Tău Cuvântul se face Stăpânirea Minţii mele, 
Numele Tău, Iisuse, este Odihna Dumnezeiască. 
 
Cuvântul mai are şi Taina Gestului-Ritualului. Punerea 

în Lucrare a Cuvântului este Gestul-Ritualul. Cuvântul, de 
nu este în „Gest Sacru”, se face „nociv şi profan”. „Tehni-
cile psihoenergetice” folosesc „Cuvinte-Informaţii” în 
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mişcări-poziţii corporale. Isihasmul nu are „poziţii 
corporale”, are Ritualul Sacru al Cuvântului Sacru. 

Ritualul este „originea” mişcărilor şi poziţiilor-gestu-
rilor corporale. Rugăciunea Isihastă este Rostire de Cuvânt 
Hristic în Ritualul Sfântului Duh, ca Închinăciunea Sacră. 
Ritualul este Chip de Sf. Duh direct. Cine exclude Ritualul 
se „lipseşte” de Însuşi Sf. Duh. Sunt multe „secte” care fac 
paradă de Sf. Duh, dar sunt „duşmănoase” faţă de 
Ritualul Sacru. Unde nu mai este Ritual nici Lucrarea 
Harică a Sfântului Duh nu mai este.  

Descoperiţi Taina Ritualului Sacru şi aşa veţi înţelege 
Taina Trăirii Isihaste. Aşa-zisele „tehnici de terapii 
energetice”, cu pase şi masaje, cu gesturi de ridicarea mâi-
nilor şi alte poziţii corporale, sunt un fel „de reîntoarcere” 
la Ritualul „pierdut”. Ritualul este Taina dincolo de „poziţii 
corporale”, dar este totodată „urmat” şi de „gesturi exteri-
oare”. De aceea în Ritual se fac „anumite mişcări ritualice”.  

În Rugăciunea Isihastă, Ritualul Isihast este „Dorul 
Adânc după Dumnezeu”, este Chemarea Adâncă a lui 
Dumnezeu şi este Aşteptarea Întâlnirii cu Învăpăiere de 
Duh a lui Dumnezeu. Ritualul Isihast este Gest Sacru de 
Rugăciune de Numire Cuvânt. Aceasta se traduce şi în 
„gesturi sfinte” corporale, ca Închinăciuni, ridicarea 
mâinilor, mătănii, prosternări şi alte gesturi Rituale. Aveţi 
în vedere însă „originea acestora” în Ritualul Sfântului 
Duh ca Adevărat Ritual. 

 
În Biserica Inimii Însuşi Iisus şi Sfântul Duh se Roagă, 
Şi Mintea cu propria ei Rugăciune Participă doar 
La Liturghisirea lui Hristos în Ritualul Sfântului Duh. 
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14. Duhovnicul şi ucenicii 
Chipul de Duhovnic 
Se tot vorbeşte de „Iniţiere”. Noi avem Cuvântul de 

„Duhovnicie”... Cel ce „iniţiază” şi „învaţă”  în Creştinism 
este Duhovnicul, Preoţie Hristică. Hristos este Marele 
Preot-Arhiereul, Cel ce „naşte” în Creaţie Preoţia-Duhov-
nicia. De aceea Preoţia şi Duhovnicia nu pot fi decât prin 
Hirotonia de la Arhiereu Chipul direct al lui Hristos. 

Fiecare are în sine „potenţă-deschidere de Duhovnicie-
Preoţie”, dar prin Hirotonie se face Preoţie-Duhovnicie 
Sacerdotală „Lucrătoare”. Fiecare în sine este „Biserică-
Potenţă de Preoţie universală”, dar nu este Altar-Preoţie 
Liturgică. Să se deosebească „potenţa de Preoţie a Bisericii 
ca Interior propriu”, de Preoţia Suprapersonală, de 
Hirotonie. Fiecare Suntem Biserici-Temple ale Chipului lui 
Dumnezeu, Preoţie Personală, ce nu poate „ieşi” din pro-
pria Persoană. Preoţia Suprapersonală Liturgică Sacerdotală 
este „Primire” prin Arhiereu-Hirotonie. 

În Filocalie se vorbeşte de Avvă şi de Stareţ. Preotul 
Sacerdotal Duhovnic este Preoţie Suprapersonală Lucră-
toare. Avvă şi Stareţ este Biserică Preoţie Personală, ca 
Duhovnicie Personală în Lucrare proprie, ce poate fi 
„Exemplu” şi altora, dar nu în „Lucrare asupra altora”. 
Avva este „Exemplu” de proprie Duhovnicie, ce poate fi 
un „îndemn” de Duhovnicie proprie şi altora. Avva 
totodată şi Preot Sacerdotal este Avva Duhovnic. La fel 
Stareţul. Duhovnicul nu este „Putere proprie”, ci „Putere 
Harică” peste puterea proprie. Avva este „un Harismatic” 
în proprie Persoană. Duhovnicul este un „Harismatic 
Suprapersonal”, ce dă Har nu din propriile Câştiguri 
Harice, ci din Puterea Preoţiei Sacerdotale. 
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Ideal este să se „Împletească” cele două „Puteri Harice”. 
Duhovnicul dă Har de la Dumnezeu direct. Dacă are şi 
Harisme proprii, acestea se fac „însoţitoare”, dar nu 
„înlocuiesc” Harul Sacerdotal. Duhovnicul este Putere 
Harică indiferent de Harismele proprii, deşi ideal este să 
fie o Integralitate, de ambele. Se vorbeşte de o „Scară” a 
Chipurilor Duhovniceşti. 

– Paternitatea, Sacralitatea Preoţiei în Sine. 
– Înfierea, împărtăşirea Paternităţii-Sacralităţii.  
– Înfrăţirea, înrudirea cu „înfierea”. 
– Împrietenirea, Comuniunea între „Înfieri”. 
– Învăţătorul, Comuniune între „împrieteniri”. 
– Duhovnicia, Renaşterea tuturor acestora, ca Unire cu 

Paternitatea-Sacralitatea Preoţiei în Sine. 
De aceea Chipul de Duhovnic este Suprachipul tuturor 

Participărilor Sacre. 
Prin Duhovnic se face „Duhovnicie proprie”, prin Preoţia 

Sacerdotală se Actualizează şi se pun în Lucrare Chipurile 
Sacre. Duhovnicul este Suprachipul Hristic în Putere 
Lucrătoare. Puterea Lucrătoare a Chipului Hristic este Sf. 
Duh. Duhovnic este Chip Hristic în Lucrarea Sf. Duh. Te 
„duci” în faţa Duhovnicului ca în Faţa Chipului lui 
Dumnezeu ce se „face Lucrare Dubovnicească”, începând 
de la „Înfiere şi toată Scara, până la Renaşterea-Unirea cu 
Dumnezeu”. 

Spovedania la Duhovnic este „Intrarea în Duhovnicie”, 
în Lucrarea Sacră Hristică. Prin Spovedanie ai „acces” la 
Duhovnicia Duhovnicului, la Puterea Harică. Duhovnicul 
Creştin este mai „complex” decât „Învăţătorul şi Iniţia-
torul” celorlalte mistici, întrunind în el toată Sacralitatea, 
atât de „coborârea” Dumnezeirii în Creaţie cât şi de 
„Urcarea” Creaţiei în Dumnezeire, ca „îndumnezeire”. 
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Trăirea Isihastă şi Duhovnicia 
Isihasm este Chip de Duhovnicie Hristică în Trăire 

Personală-Individuală. Este Vorbire Transcendentală Sacră, 
Dialog între Icoane. Chip Personal Hristic este Icoana. 
Isihasmul este „Iconizarea” Hristică. Mulţi din „lumea 
laică” ar dori Isihasm, dar le este „frică” de Biserică, de 
Icoană, de Ritualul Haric al Euharistiei Hristice. Vor un 
„isihasm ideatic”, de „esenţe spirituale” fără Chipuri. 
Isihasm fără Chipuri Personale nu mai este Isihasm. 
Mistica „ideilor” nu este isihasm. Cuvântul Hristic este 
Chip, nu este „idee”. Trăirea Isihastă este „Dialog” între 
Persoane Chip, între Chipuri Sacre, între Icoane, este 
Ritualul Haric Liturgic. 

De aici un fel de „Scară Isihastă”. 
– Chip de Dumnezeu, dincolo de toate Chipurile, dar 

Izvorul tuturor Chipurilor. 
– Chip Hristic, Chip de Dumnezeu „coborât” în Creaţie. 

„Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). 
– Chip de Fiinţă Creată Personal. 
– Ritualul-Comuniunea între Chipuri. 
– Împărtăşirea între Chipuri. 
– Odihna Chipului de Creaţie în Chipul lui Dumnezeu, 

Isihasmul propriu zis. 
Ritualul între Chipuri-Persoane este Ritualul Haric. 

Sfinţii Filocalici vorbesc de „Isihie” ca Dor Dumnezeiesc, 
Aprindere de Duh. „Fericiţi cei învăpăiaţi de Dumneze-
iescul Dor”. Dorul este Chipul Însuşi  al Sf. Duh,  Adâncul 
Fiinţialităţii. Dumnezeu Tatăl este Iubirea Chip, Sf. Duh este 
Dragostea Dorul Chip şi Fiul este Dăruirea-Doinirea-
Cântarea Chip. Isihasmul este Dor-Duh Permanent în Sine 
de Dumnezeu în Doinire-Cântare Permanentă. Duhul este 
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Inima Spiritului ce Bate fără Încetare Sângele Iubirii 
Absolute în Cântarea Doinirea fără Oprire. Dorul este 
Bătaia Duhului şi Doinirea este Respiraţia Fiului. Aici sunt 
Originile Vieţii, în Chipurile Transcendentale ale Însăşi 
Vieţii Dumnezeieşti în Sine. Dumnezeu în Sine este Tatăl-
Iubire în Duh Sfânt-Dor-Dragoste şi în Fiul-Cântarea-
Cuvântarea, Viaţă-Iubire în Inimă-Duh şi Respiraţie-
Cuvântarea Spirituală Directă. Acest Chip de Dumnezeu 
este Transpus-tradus şi în Chipul de Creaţie. 

De aici Isihasmul este Viaţa Dorului-Duh de Suflet în 
Respiraţia Cuvântarea-Cântarea de Suflet a lui Dumnezeu. 

 
Doamne Iisuse, Viaţa mea este Dor de Duh şi Cântare neînce-

tată, 
Este Dorul şi Cântarea Iubirii Tale 
Fără de care nu mai trăiesc şi mor... 
 
Doamne Iisuse, Bate Inima mea în Ritualul Dorului după Tine,  
În Sângele Liturghiei Cântării Iubirii Tale,  
Ca Rugăciune Neîncetată de Dor şi Cântare. 
 
Isihasmul este Ritual şi Liturghie Harică fără Oprire în 

Fiinţialitatea Proprie. 
 
Fac Fiiinţa mea Biserică Vie a Dorului  Sf. Duh,  
Fac Fiinţa mea Altar-Liturghie Vie a lui Hristos,  
Fac Fiinţa mea Locul Împărăţiei Sacrului Tatăl Dumnezeu. 
 
Vino, Dumnezeiescule Duh, în mine cu Dorul lui Dumnezeu,  
Vino, Iisuse, în mine cu Liturghia Cântării lui Dumnezeu, 
Vino, Dumnezeiescule Părinte, ca să „cad”  în Braţele  Tale 

ca Fiu păcătos. 
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Filă De Acatist (I) 
 

Bucură-te, Isihie, Taina Liturghiei Iubirii Lui Hristos! 
Inimă învăpăiată de Dumnezeiescul Dor, Deschide-ţi Adâncul, 
Deschide uşa lui Dumnezeu Cuvântul. 
 
Aprinde-te, Inimă, de Venirea de Taină a Celui ce este 

Liturghie, 
Fă-te Potir în care coboară Dumnezeiasca Euharistie. 
Fă-te Sf. Masă a Chipului de Sus 
Ca să Slujească Liturghia Iubirii Dumnezeieşti Marele Preot 

Iisus. 
 
Vino, Minte, şi îngenunchează în Inimă şi ascultă Liturghia 

Iubirii, 
Descalţă-te afară de toate „mişcările firii”, 
Pleacă-ţi „fruntea” dincolo de podeaua de carne,  
Intră în Inima Vistieriei de Taine. 
 
Inimă, biserică de Creaţie, fă-te Staul de Betleem, 
Fă-te Templu unde se Jertfeşte Mielul Iertător de blestem. 
Fă-te mormânt al Celui Răstignit 
Ca să Înviezi cu cel ce păcatul a biruit. 
 
Iisuse, Cântarea Iubirii Dumnezeieşti, 
Iisuse, Vino în Inima mea să Liturghiseşti, 
Iisuse, coboară pacea Ta în cele de jos. 
 
Bucură-te, Isihie, 
Taina Liturghiei Iubirii lui Hristos! 
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Filă de Acatist (II) 
 
Doamne Iisuse, Liturghia Iubirii Dumnezeieşti în Sine, 
Deschide Inima mea şi Coboară în mine, 
 
Vino în săracul şi smeritul meu Sălaş, 
Fă-mă Veşnicei Tale Liturghii Lăcaş. 
 
Din Liturghia Iubirii Tale m-ai zidit, 
Din Iubirea Ta negrăită Făptură Creată m-ai Născut, 
Din Împărtăşirea Iubirii Tale m-ai Făcut. 
 
Sufletul are Inimă de Duh şi Corpul Inimă de Trup 
Şi în Amândouă Doresc Liturghia Iubirii Tale să Cânt. 
 
Inima de Duh are în Sine Liturghia Cuvântului Tău, 
Care Liturghiseşte Permanent Iubirea în Sufletul meu. 
 
Niciodată nu se „Opreşte Liturghia Iubirii”, 
De aceea este „Inima Nemuririi”, 
De aceea este Inimă, Bătaie Neîncetată, 
Că Liturghia Iubirii nu încetează niciodată. 
 
Iisuse, Bate Iubirea Ta în Inima mea 
Şi nu poate Inima niciodată să Stea, 
Doamne Iisuse, Iubirea cea Vie. 
 
Bucură-te, Isihie, 
În Taina Iubirii, Necontenită Liturghie, 
Bucură-te, Isihie, 
Ce în Potirul Inimii Te Faci Dumnezeiască Euharistie. 
Bucură-te, Isihie,  
Taina Liturghiei Iubirii lui Hristos, 
Bucură-te, Isihie, 
Ce Cobori pe Dumnezeu până la cele de „jos”. 
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ISIHASM, TAINA CHIPULUI 

MAICII DOMNULUI 
 
 

Sunt prezentări de tot felul asupra lumii, mistice mai puţine. 
Aluziile sporadice nu satisfac. Mistica este considerată o 
emanaţie a Teologiei sau o filozofie ocultă. Noi pornim de la 
viziunea în care mistica nu este un „produs”, ci Izvor şi 
Întoarcere. Aristotel se plângea că filozofia a pierdut Originile. 
Noi tocmai aceste Origini le căutăm, pe care le numim 
Arhechipuri. Căderea din Rai a rupt Integralitatea Chipului. 
Domnul Hristos îl Restabileşte. 

Marele nostru Teolog Părintele Stăniloae face o Integralizare 
a Teologiei cu Sfinţii Părinţi. Învăţătura Evanghelică şi a 
Sfinţilor Apostoli este Deschisă Participării noastre de Urcuş 
Duhovnicesc. Mai este nevoie însă şi de o viziune mistică. O 
viziune mistică pur creştină este încercarea noastră. Ne silim să 
fim în Duhul Sfinţilor Părinţi, chiar dacă limbajul nostru este în 
„spiritul” vremurilor actuale. 

Dumnezeu Creează din Iubire. Prin Harul Său Întipăreşte 
Chipurile Iubirii Dumnezeieşti în cele create. Este Suprafrumosul 
Divin din creaţie. Creaţia ca Răspuns propriu trebuie să redăru-
iască lui Dumnezeu „frumuseţile proprii de creaţie”. Suprafru-
mosul Divin şi Frumosul de creaţie, iată Dialogul Vieţii de creaţie, 
iată însăşi Mistica. Misticile antice au conţinutul „suferinţei” 
lumii care îşi caută scăparea în „absorbirea” în Dumnezeu. Este 
mistica dizolvării contrariilor. Creştinismul vine cu Mistica 
Dialogului Afirmaţiilor. Logica antică este logica duală a contrarii-
lor, afirmaţie şi negaţie, ca o luptă permanentă. Logica nouă 
creştină Trinitară desfiinţează negaţia în Supraafirmaţia depăşirii 
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contrarietăţii. Dualitatea este necontrară. Frumosul Perfecţiunii 
antice este Monada. Suprafrumosul Perfecţiunii creştine este 
Triada. 

Esenţa anticilor este Unul. Supraesenţa creştină este Treiul. 
Unul şi multiplul anticilor este logica dualităţii contrare. Supra-
unul Treimic este logica Supraafirmaţiei în care nu mai există 
contrar. Creştinul trebuie să aibă Logica Trinitară. Mistica pur 
creştină este Mistica Supraafirmaţiei Trinitare. Celelalte mistici 
sunt misticile dualităţii contrare. Ca să înţelegeţi Mistica 
noastră creştină trebuie să adoptaţi formal această Logică 
Trinitară, altfel nu pricepeţi sau nu acceptaţi nimic. 

Noi încercăm o relatare de viziune mistică pur creştină. 
Mulţi se plâng că Teologia creştină nu are filozofie creştină şi de 
aici, că de fapt nu are nici Mistică propriu-zis creştină. Mistica 
anticilor este metafizică. Mistica noastră creştină este Revelaţie. 
De aceea, noi vorbim de o Teologie Mistică şi nu de metafizică 
mistică. Creştinismul este o Mistică pur Teologică şi nu 
metafizico-filozofică. Teologia este o Religie pură şi metafizica 
este semireligie. Lumea de astăzi, semireligioasă şi nereligioasă, 
pare să încline spre o mistică metafizică. Cine vrea să fie creştin 
trebuie să facă o Mistică Religioasă Teologică de Revelaţie. În 
aceste repere veţi înţelege relatarea noastră despre Mistica 
Isihastă creştină. 

Putem spune totuşi că şi creştinismul Teologic are o filozofie 
creştină, dacă se trece la Logica Trinitară. Cine însă vrea să facă 
filozofie creştină prin logica dualităţii contrare, nu va reuşi şi, 
mai mult, va caricaturiza totul. Relatările noastre despre 
Mistica Isihastă, dacă au şi o Metafizică, aceasta doar în Logica 
Trinitară va fi înţeleasă. Mai mult, creştinismul este Teomorfic, 
nu Antropomorfic, Dumnezeu se descoperă pe Sine în Chipurile 
Creaţiei sau Creaţia se descoperă pe Sine în Chipurile Dumne-
zeieşti? Iată dilema filozofilor şi a misticilor. „La început a fost 
Cuvântul… şi prin EL toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). 

Chipul Cuvântului Dumnezeiesc a dat „Chipuri Creaţiei”. 



87 

Anticii greci au evidenţiat Logica „Existenţei în Sine” prin 
Ideile platonice ce dau formă lucrurilor. Englezii înlocuiesc Ideile 
cu Simţurile ca anterioare Ideilor. Kantianismul se îndoieşte de 
„Dreapta Raţiune” a lucrurilor. Ştiinţa a adoptat „logica meca-
nismului inferior”, cu evoluţionismul de prost gust. Creştinismul 
s-a luptat cu Logica antică, relevând că anterior Ideilor în Sine 
este Cuvântul-Logosul. Cuvântul este Persoana-Fiinţa, iar 
Gândirea este Har-energie a Cuvântului. Creştinismul are Dublu 
Temei al „Existenţei în Sine”, în Cuvântul-Persoană şi în Raţiu-
nile Harice Divine. În Logica pur creştină, Persoana, ca Fiinţă în 
Sine, produce Gândirea Harică, şi în acest Dublu Act Creează 
„formele lumii”. Noi ca Mistică îi zicem Supralogica Persoanei, 
cea dincolo de Gândire, din care purcede Logica Harică a Raţiu-
nilor Divine. Mai mult, Supralogica Persoanei Fiinţiale, datorită 
Tainei Chipului Treimic din Sine, produce şi o Logică Trinitară a 
Gândirii. Noi, ca Mistică pur creştină Identificăm Gândirea în 
Supralogica Persoanei, originea Gândirii. Şi anticii greci se îndo-
iau de „temeiul minţii”, neştiind cum să „probeze” Gândirea, să 
nu fie falsă. Senzualismul a fost în paralel cu platonismul. „Proba 
silogismului” ca verificare a Gândirii a fost arma filozofilor. Chiar 
şi Kant recunoaşte „silogismul noncontradicţiei” ca temei al 
Raţiunii. Moderniştii distrug şi această „probă”, prin mecanis-
mul orb al unor legi de evoluţie-succesiune. Sincretiştii semireli-
gioşi de astăzi fac o „hibridizare” a anticilor cu moderniştii. 
Creştinismul are Supralogica Persoanei ce se prelungeşte în 
Logica Gândirii. Lupta anticilor a fost între Spirit şi materie. 

Lupta Evului mediu a fost între Raţiune şi senzaţie, între 
Minte şi Simţire, care primează. Lupta de astăzi este între Divin 
şi malefic, între Conştiinţa Personală şi conştiinţa impersonală 
de programare robotică şi informatică. Visul Omului modern 
este „omul programat”, gândire şi existenţă programată. Omul 
incapabil de personalitate proprie, căzut în drama destructu-
rării, caută compensaţia în „visul restructurării mecanice”, 
impersonale, până la absorbirea în inconştient. Semireligiile şi 
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misticile de astăzi sunt o încercare de reînviere a misticismului 
metafizic antic sau politeismul senzualist, până la sincretismul 
unei religii „fără religie”, un fel de „suprareligie impersonală”, 
ca ultim subterfugiu al „autodivinizării”. 

Creştinismul este pus încă la o „grea probă” de „trecere prin 
foc”. Creştinismul a trecut prin „sabia păgână”, prin „închisorile 
materialismului”, iată că va trebui să treacă şi prin „focul ultimei 
probe”. Este „focul malefismului antihristic”, ce „arde Sufletul”, 
nu trupul. Chipul Sufletului este Persoana. Dumnezeu este Fiinţa 
Dumnezeiască în Trei Persoane. Chipul lui Dumnezeu este Chip 
de Persoană. Nimeni nu ştie Chipul Persoanei noastre create, ce 
este după Chipul şi Asemănarea Chipului lui Dumnezeu (Facere 
1, 26). Creştinismul vine cu Arătarea Chipului Persoanei Fiului 
lui Dumnezeu, ce totodată se Întrupează în Chipul Persoanei de 
creaţie. „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). 
Revelaţia creştină este Treimea de Persoane a lui Dumnezeu. 
Taina Chipului Persoanei este astfel Taina Chipului lui Dum-
nezeu. Şi, de asemenea, Taina Chipului de creaţie este tot Taina 
Chipului Persoanei create. Mistica Chipului de Persoană este 
mistica de Revelaţie a creştinismului. Dumnezeu este Chipul 
Fiinţial-Persoana în Sine în Străluciri Energetice Necreate, 
Harice. Acest Chip dincolo de toate Chipurile Se transpune în 
creaţie ca Chip Fiinţial de Persoană creată în străluciri energetice 
create Corp. 

Personalitatea noastră creată este Sufletul-Chip de Persoană 
şi Corp-energiile Persoanei create. Sufletul este Chip de Persoană 
şi Corpul este energeticul Persoanei Fiinţiale create, şi totali-
tatea Suflet şi Corp este Personalitatea Integralităţii Chipului de 
creaţie. Mistica noastră creştină este mistica Personalităţii de 
creaţie, ca Integralitate Suflet şi Corp deodată. Creştinismul este 
Dublă mistică în egalitate Suflet şi Corp. Anticii consideră 
Corpul negaţia Sufletului, de unde mistica metafizicii până la 
distrugerea materiei. Creştinismul vine cu Revelaţia Chipului 
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lui Dumnezeu ca Fiinţa-Persoana cu Energiile Sale Harice 
(Sfântul Grigorie Palama). 

În creaţie Energiile Harice se traduc ca energii create Corp. Şi 
noi, creaţia, suntem Fiinţă creată cu energiile de creaţie, cu 
transpunere creativă a Chipului lui Dumnezeu ce ne Creează 
după Chipul şi Asemănarea Sa (Facere 1, 26). Personalitatea 
Dumnezeiască este Fiinţa Treimică a Persoanelor Dumnezeieşti 
în Harul Energetic Necreat şi Divin. Acest Chip este Dăruit 
creaţiei, de unde Chipul nostru de personalitate creată ca Integra-
litate Suflet şi Corp. Păcatul căderii din Rai adaugă „contrarieta-
tea” dintre Suflet şi Corp, până la ruperea lor, ce înseamnă 
„moartea” Corpului. Mistica noastră creştină nu este „meta-
fizica” Sufletului faţă de corp, ci mistica Personalităţii Suflet şi 
Corp faţă de Personalitatea Dumnezeiască, Treimea de Persoane 
Dumnezeieşti şi Harul Său Divin. Într-adevăr, datorită păcatului 
căderii din Rai, trebuie făcută şi Metafizica Sufletului faţă de 
negativismul Corpului, dar aceasta nu este mistica propriu-zisă, 
ci doar restabilirea Chipului Personalităţii de creaţie, prin care se 
face Adevărata Mistică Dialogală creştină, dintre Personalitatea 
de creaţie şi Suprapersonalitatea Dumnezeiască. Misticile antice 
se opresc la Metafizica Sufletului faţă de Corpul păcătos şi 
negativ, considerând Unirea-Mistica un fel de „absorbire” a 
materiei în Spirit. Anticii consideră că Intrarea în Suflet este 
însăşi Unirea cu Dumnezeu. Mistica noastră creştină merge încă 
mai departe, la Dialogul Sufletului Restabilit cu Dumnezeu. 

Şi Sufletul Restabilit este restabilirea Personalităţii de 
creaţie, ca Suflet şi Corp în Unire. Chipul lui Hristos Cel Înviat 
cu Trupul este Chipul Restabilirii Chipului de creaţie. Resta-
bilirea Integralităţii Suflet şi Corp este Chipul Personalităţii de 
Creaţie, care este apoi Apt să facă Adevărata Mistică-Unire 
Dialogală cu Personalitatea lui Dumnezeu. Aceasta este Mistica 
pur creştină, Mistica Personalităţii de creaţie, ce înseamnă încă 
un „pas în plus”, dincolo de metafizica Sufletului faţă de Corp, 
în completarea metafizicii noastre. Cine vrea creştinism, trebuie 
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să facă Dublă Mistică, a metafizicii Sufletului faţă de negati-
vismele Corpului şi a dialogului dintre Integralitatea Perso-
nalităţii Suflet şi Corp şi Dumnezeu Suprapersonalitatea. Aşa 
Mistica pur creştină este Mistica Teologică peste metafizica 
semireligioasă a Sufletului faţă de Corp. 

Fără evidenţierea şi înţelegerea Chipului de Persoană nu se 
poate pricepe această Mistică Teologică de Revelaţie, însă. De 
aceea noi insistăm până la repetări aproape supărătoare, insis-
tăm asupra Chipului de Persoană, ca Taina Misticii creştine. 
Persoana este supralogica gândirii creştine. Dacă am putea 
vorbi de o Metafizică pur creştină, prima categorie ar fi Chipul 
de Persoană. Persoana este mai mult decât un concept sau 
principiu, este Fiinţă Vie, care apoi naşte din sine conceptele şi 
principiile de gândire. Noi în lucrarea anterioară, „Manuscrisul 
unui Isihast”, am încercat o Figurare-Iconare a Chipului de 
Persoană, ca Trifiinţialitatea Unităţii de Sine, ca Prefigurarea 
Tainei Treimii de Persoane, absoluta Treime a Unicei Fiinţe 
Dumnezeieşti. Chipul Persoană e Tatăl, care fiind Tatăl de la 
Sine, conţine pe Fiul şi Sfântul Duh, de unde Trifiinţialitatea 
Tatălui, din care Se Naşte Treimea de Persoane ale Unicului 
Chip al Tatălui.  

Aşa Tatăl conţine în esenţa Sa pe Fiul şi Sfântul Duh, iar 
Fiul şi Sfântul Duh sunt tot Chipuri Persoane Egale cu Tatăl, 
ce Îl conţin de asemenea pe Tatăl în aceeaşi măsură, cum Tatăl 
conţine pe Fiul şi Sfântul Duh. Fără această Taină a Trifiinţia-
lităţii Chipului în Sine, ce este tocmai Chipul de Persoană, nu se 
poate vorbi de Treimea Unică.  

Noi nu facem speculaţii asupra Tainei Chipului lui Dumne-
zeu, dar evidenţiem Revelaţia creştină a Tainei Treimii, în care 
noi Descoperim Taina însăşi a Chipului nostru de creaţie cel 
uitat prin păcatul căderii din Rai. Noi Redescoperim Taina 
Chipului Treimic din noi, creaţia, şi începem să ne ridicăm la 
Participarea Dialogală cu Chipul lui Dumnezeu Cel dincolo de 
Chipul nostru creat, dar în Asemănare de Chip. Asemănarea de 
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Chip nu înseamnă amestecarea de Chipuri, ci Înrudirea şi 
accesibilitatea Comunicării şi Unirii Chipurilor fără amestecare. 
Înrudirea noastră cu Dumnezeu este Taina Chipului de Fiinţă-
Persoană. Dumnezeu este Chip de Fiinţă-Persoană, iar noi, 
creaţia, de asemenea suntem Chip de Fiinţă-Persoană. Cele 
Două Chipuri sunt de natură diferită, ca Dumnezeire Necreată 
şi noi ca natură Fiinţială creată.  

Aşa cele Două naturi Fiinţiale nu se pot amesteca, dar pot 
comunica prin Taina Chipului de Fiinţă-Persoană, fiecare în 
Chip Personal, de natură Fiinţială Proprie, fără amestecare. Cele 
Trei Persoane Dumnezeieşti au Aceeaşi Natură Fiinţială Dum-
nezeiască, iar creaţia are natură Fiinţială creată, dar Chipul de 
Fiinţă Înrudeşte Suprafiinţa lui Dumnezeu cu Fiinţa creată. 
Taina Chipului este Taina Misticii pur creştine. Şi Taina Chi-
pului este Taina Persoanei Fiinţiale Vii, dincolo de principiile 
gândirii.  

Aşa Mistica pur creştină este Suprametafizica Chipului de 
Persoană, este Mistica Teologică de Revelaţie, este Mistica 
Dialogului dintre Chipul Personal Dumnezeiesc şi Chipul 
Personal de creaţie, ce pot Comunica şi se pot Uni, fără ameste-
care şi absorbire, dar în Participare şi Împărtăşire reală de Taina 
Chipului Indestructibil, dar Deschis în Dăruire şi Primire. 
Această Mistică a Chipurilor este Mistica pur creştină. Creşti-
nismul are Supragândirea Chipurilor, nu a Ideilor. Categoriile 
de Gândire creştină sunt Chipurile Vii Personale. Chipul 
Treimic este Supralogica creştină şi Silogismul noncontradicţiei 
probării Gândirii este Chipul Treimic de Egalităţi deodată şi fără 
amestecare, fără negare. Suprasilogismul creştin este Perfec-
ţiunea Chipului Treimic al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh. Gândirea creştină este Teomorfică, nu Antropomorfică. 
Lumea creată se identifică în Chipul lui Dumnezeu, fiind creată 
după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1, 26). Nu 
Dumnezeu are nevoie să se facă şi Creaţie, ci Creaţia are nevoie 
să se Urce în Cele Dumnezeieşti. Dumnezeirea este Deplinul 
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care Se Revarsă şi în Creaţie, cu Scop de a Dărui şi Creaţiei Cele 
Divine. Nu Dumnezeu intră în Relativitatea Creaţiei, ci Rela-
tivitatea Creaţiei intră în Eternitatea Divină. Filozofia Creştină 
nu este coborârea lui Dumnezeu în negativul Creaţiei, ci 
Urcarea Creaţiei în Supraafirmaţia Divină. Creaţia este Dublu 
Chip, al lui Dumnezeu ce se Pecetluieşte pe Chipul Creat. 

Şi Chipul Creat este un Răspuns Viu şi propriu faţă de Cel al 
lui Dumnezeu. Frumuseţile Chipului Creat nu sunt Frumu-
seţile Harice Divine, ci Frumuseţile Chipului Creat în Răspuns 
faţă de Frumuseţile Harice Divine. Creştinismul deosebeşte 
Harul Divin de Chipurile Create ale Harului Divin. Filozofiile 
necreştine amestecă acestea până la confuzie. Creaţia are o 
Frumuseţe Proprie în Paralel cu Cele Harice. În Dumnezeire 
Frumuseţea absolută este Tatăl Dumnezeu care Naşte pe Fiul şi 
Purcede pe Sfântul Duh, Frumuseţile Chipului Tatălui. Iubirea 
Tatălui se Face Dăruire Fiului în Dragostea Sfântului Duh. 
Această Supraliturghie a Iubirii în Sine a Dumnezeirii o 
coboară Fiul în Liturghia Creaţiei.  

În Dumnezeire Fiul este Iubirea Tatălui. În Creaţie tot Fiul 
este mobilul Iubirii de Creaţie. De aici Chipul Misticii pur 
Creştine, ca Chip al Fiului Dumnezeiesc. Arătarea Frumuseţii 
Dumnezeirii Tatălui este Fiul în Sfântul Duh. În Creaţie 
Arătarea Frumuseţii Fiului Dumnezeiesc ce se „face şi Creaţie” 
este Chipul Maicii Domnului, Fecioara absolută de Creaţie. Prin 
Creaţie Fiul Dumnezeiesc Aduce Tatălui Dumnezeu Prinosul-
Darul Său de Răspuns direct şi Personal. Chipul Creaţiei este 
Chipul Maicii Domnului care Îl va Naşte pe Fiul cel totodată 
Dumnezeu şi Om. Iată Taina pe care încercăm noi să o eviden-
ţiem, Taina misticii creştine, ce este Taina Chipului Maicii 
Domnului. 
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Isihasm,  

Taina Chipului Maicii Domnului 
 

Motto: 
„Ceea ce eşti mai Cinstită decât 
Heruvimii şi mai mărită fără de 
Asemănare decât Serafimii...”. 
„Şi de unde mie aceasta, ca să 

vină la mine Maica Domnului 
meu?” (Luca 1, 43) 

 

1. Chipul Fiinţei în Sine este Iubirea-Tatăl 

Revelaţia Creştină ne vorbeşte de Chipul Fiinţei în Sine, 
Chipul lui Dumnezeu Tatăl, Iubirea absolută. Fiul Dumne-
zeiesc Hristos Vine în Lume cu Arătarea Chipului lui 
Dumnezeu, care este Iubirea Tatăl. Primul Nume al Fiinţei 
în Sine este Tatăl-Iubirea. În viziunea Creştină, Chipul de 
Tatăl este totuna cu Chipul Iubirii. Dacă nu s-ar numi 
Dumnezeu ca Tatăl nu ar fi Iubire şi dacă nu ar fi Iubire 
nu s-ar numi Tatăl. 

Originea absolută este Chipul Tatăl-Iubire. Filozofii vor-
besc de un „principiu” al iubirii. Creştinismul vede dincolo 
de principiu, vede Iubirea ca Însăşi Chipul Fiinţei în Sine, 
ca Izvorul şi originea „principiilor de Iubire şi Dragoste”. 
Revelaţia Creştină ne descoperă prin Fiul Dumnezeiesc 
Hristos Cele Tainice şi dincolo de Creaţie. Creaţia nu poate 
Vorbi de Fiinţa în Sine a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, 
prin Fiul Său Fiinţial, ne Vorbeşte nouă despre Sine Însuşi. 
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Numele de Dumnezeu Tatăl este Descoperirea pe care ne-o 
face Însuşi Fiul Dumnezeiesc, prin care noi, Creaţia, avem 
acces la Cele Inaccesibile. „Singurul Lui Fiu, care este la 
Sânul Tatălui, Acela L-a Făcut Cunoscut” (Ioan 1, 18). „Cine 
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). 

Apofatismul Mistic Creştin este altul decât cel filozofic, 
toate calităţile şi însuşirile Fiinţei Dumnezeieşti se „neagă” 
până la dispariţia totală, Fiinţa considerându-Se dincolo 
de toate. Apofatismul Creştin vorbeşte de Chipurile în 
Sine ale Fiinţei Dumnezeieşti, din care apoi „izvorăsc” 
însuşirile şi calităţile, fără „negaţia” extremă. Calităţile şi 
însuşirile Divine sunt Energii Harice, care nu neagă Fiinţa, 
ci o „supraevidenţiază”. Fiinţa în Sine, ca Treime de 
Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, are în Sine Viaţa 
Proprie Fiinţială, dincolo de calităţi şi însuşiri, ca Chipuri 
Fiinţiale directe, care apoi se răsfrâng şi în „afară” în 
calităţi şi însuşiri Harice. În Viziunea Creştină, Dumnezeu 
este totodată Apofatic (dincolo de toate) şi Catafatic (în 
descoperiri Harice). Harul nu este însă şi Fiinţa Dumne-
zeiască în Mişcare, ci Prelungire în calităţi şi însuşiri ale 
Mişcărilor Chipurilor Fiinţiale Treimice, dincolo de Har. 

În Fiinţa în Sine fiind Treime, este o Supramişcare 
directă Fiinţială, ca Chipuri Fiinţiale, care apoi se reflectă 
ca Energii calitative Harice ce descoperă Chipurile dincolo 
de toate Chipurile. Chipurile Harice ne Vorbesc perma-
nent de Suprachipurile Fiinţiale ce Se Descoperă Haric, 
fără să „micşoreze” Taina. Noi insistăm mult pe aceasta, 
ca să evidenţiem Fiinţa Vie Dumnezeiască Personală, 
Indestructibilă în Sine şi totodată Împărtăşibilă prin Har. 
Revelaţia Creştină ne vorbeşte de Numele lui Dumnezeu 
Tatăl, nu doar ca de o simplă însuşire, ci ca Chip Fiinţial în 
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Sine Dumnezeiesc, care apoi se răsfrânge în calităţi şi 
însuşiri. 

În sens Creştin, orice Chip Haric calitativ este pe 
„Suportul” Unui Suprachip Fiinţial ce se Împărtăşeşte prin 
Har. Creştinismul nu se „opreşte” la „impersonalismul 
principiilor Harice-energetice”, merge mai departe, dincolo, 
în Personalismul Fiinţial, Izvorul Harului. Pentru noi, 
condiţie de Creaţie, fără Har Dumnezeu este inaccesibil, 
dar prin Har ne Împărtăşim, totuşi, din Cele Dumnezeieşti 
dincolo de Har. „Întru Lumina Ta vom vedea Lumina”. În 
Lumina Harică vedem pe Dumnezeu, în Chipul Haric 
vedem Suprachipul lui dincolo de toate Chipurile. 

Harul nu „cenzurează-opreşte” Chipul lui Dumnezeu 
ci, din contră, ÎL face Accesibil nouă, condiţiei de Creaţie. 
Noi însă nu „pierdem” din vedere Chipul Fiinţial ce prin 
Har se face accesibil nouă. Panteiştii, care „uită” de Har, 
amestecă Fiinţa cu Energiile Harice, sau „izolează” total pe 
Dumnezeu Fiinţa de accesibilitatea Creaţiei. Aşa, Chipul lui 
Dumnezeu Tatăl este Suprachip de Fiinţă Dumnezeiască şi 
totodată Chip de Har. Însă noi avem în vedere permanent 
Suprachipul Personal Fiinţial dincolo de „principiul 
impersonal” Haric. Aici se încurcă mulţi cu tot felul de 
speculaţii.  

În viziunea Creştină, doar Acest Dublu Chip, deodată şi 
neamestecat, este Adevăratul Chip. Noi, Creaţia, vorbim 
prin Har despre Chipurile Iubirii Fiinţiale Dumnezeieşti, 
Fiinţa prin Har şi Harul prin Fiinţă este Revelaţia Creştină. 
Sfântul Dionisie Areopargitul ne spune despre Numele 
Divine că sunt Apofatice şi Catafatice.  

Numele în Sine Fiinţial nu-l ştie nimeni, este Taina în 
Sine, dar noi ştim Numirile Harice ale Supranumelui lui 
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Dumnezeu. Numele Treimii Dumnezeieşti este Adevărat, 
dar este în Dublu Limbaj, dincolo de orice „numire” şi 
totodată în Numire Harică, ce Descoperă pe Cel de Taină. 
Numirile Harice sunt datorită Numelui în Sine dincolo de 
toate numirile. Fiul lui Hristos ne descoperă nouă Numele 
Haric al lui Dumnezeu Tatăl, care este cu Adevărat şi 
Supranumele Tainic, mai presus de toate numirile. Fiinţa 
nu se amestecă niciodată cu Energiile Sale Harice şi nu 
sunt niciodată în despărţire. 

 

2. Supranume şi Nume Haric  
al Tatălui – Iubire 

În această dublă Realitate este Dumnezeirea Revelaţiei 
Creştine, Taină şi Descoperire, fără amestecare şi fără 
despărţire. 

 
Din Veşnicia Veşniciilor 
Dumnezeu Tatăl eşti, 
Chipul absolut în Sine, 
Nume mai presus de Nume, 
Numele Iubirii eşti. 
Supranumele de Tatăl, 
De Iubire absolută, 
Naşte Numele de Fiul 
În Purcederea Preasfântă. 
Tatăl, Fiul, Sfântul Duh 
Una deodată Sunt, 
Chipurile Tatălui, 
Feţele Chipului, 
Tainele Unicului. 
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Teologia Creştină este această Realitate, ce nu se con-
trazice, Fiinţă şi Energii Harice. Treimea este Fiinţă în Sine 
şi totodată Har. În Creaţie Harul ne Împărtăşeşte de Chi-
purile Fiinţiale fără amestecare, micşorare sau pierdere. 

 
3. Taina Tatălui este Fiul şi Sfântul Duh 

Chipul de Tatăl al lui Dumnezeu este deja Treime, încât 
Treimea este Chipul El Însăşi. Tatăl este Trifiinţialitatea în 
Sine Însuşi, care are deja în Sine pe Fiul şi Sfântul Duh, 
altfel nu ar fi Tatăl în Sine. Tatăl este Iubire, altfel nu ar fi 
Tatăl şi Iubirea are deja în Sine Dragostea Sfântului Duh şi 
Asemănarea Fiului (vezi şi Triadele Chipului-Persoanei 
din Memoriile unui Isihast). 

Chipurile Fiinţiale ale Tatălui sunt totodată Propria 
Fiinţă în Sine. Treimea Fiinţială în Sine Însăşi se reflectă 
apoi Haric şi prin Har apoi în Creaţie. Viaţa în Fiinţa 
Treimică Dumnezeiască este în Chipurile Fiinţei Tatălui, 
ca Unic ce este Unic în Treimea Sa. Fiul Treimic ne 
vorbeşte de Taina Sa, de Tatăl. Noul Testament începe cu 
Suprarevelaţia lui Dumnezeu Tatăl pe care o face Fiul. 
Dumnezeirea în Sine este Viaţa lui Dumnezeu Tatăl şi 
Aceasta se Împărtăşeşte Creaţiei prin Viaţa Fiului Dumne-
zeu. Fiul este în Sine Iubirea Tatălui şi Tatăl este în Sine 
Iubirea Fiului. Tatăl este Iubirea Fiului. Cu această Supra-
mistică Dumnezeiască începe Revelaţia Creştină. Ca să 
Recunoşti Chipul În Sine al Fiului trebuie să Recunoşti 
Suprachipul Tatălui. „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe 
Tatăl” (Ioan 14, 9). Cine poate spune Iubirea Fiului pentru 
Tatăl?... Aici este Adâncul Dumnezeirii în Sine. Fiinţa în 
Sine Dumnezeiască este Tatăl în Iubirea Fiului. Această 
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Suprarealitate este pentru noi, Creaţia, dincolo de toate 
Numirile, dar este Izvorul tuturor Numirilor noastre. 

Viaţa lui Dumnezeu este Propria Sa Viaţă în Chip 
dincolo de toate Chipurile noastre de Creaţie. Noi „Identi-
ficăm”, însă, în Suprachipul lui chipurile noastre, fiind 
Creaţi după Chipul şi Asemănarea Lui (Facere 1, 26). Fiul 
Dumnezeiesc este Cel care „coboară” Chipul Dumnezeiesc 
în Chipul Creaţiei. Noi, Creaţia, ştim despre Tatăl atât cât 
ne spune Fiul Său. Fiul este Taina Tatălui şi totodată Taina 
Creaţiei, El fiind Mijlocitorul. Noi cunoaştem pe Tatăl 
Dumnezeu prin Fiul Său. Mai mult, noi ne cunoaştem pe 
noi înşine tot prin Fiul Dumnezeiesc, Cel care ne Întipă-
reşte Chipul lui Dumnezeu Tatăl în Chipul Creaţiei. 

Aici este Descoperirea Dublă Creştină, uitată până la 
Venirea lui Hristos. Filozofii spun că dacă ne „Cunoaştem 
pe noi înşine, Cunoaştem pe Însuşi Dumnezeu”. Revelaţia 
Creştină ne spune că „întâi trebuie să Cunoaştem pe Fiul 
lui Dumnezeu prin care ne Recunoaştem apoi propriul 
nostru Chip Creat şi apoi, datorită Chipului Fiului, vom 
Recunoaşte şi Chipul Tatălui, Chipul în Sine Dumne-
zeiesc”.  

Fără Chipul Fiului noi, Creaţia, ne uităm propriul Chip 
de Creaţie, şi aşa uităm şi de Chipul lui Dumnezeu. Doar 
prin Chipul Fiului noi avem acces la Chipul Tatălui Dum-
nezeu. Fără Fiul şi Sfântul Duh, noi, Creaţia, nu putem 
Cunoaşte pe Dumnezeu, ce are Chipul Tatălui. Şi fără Fiul 
Ne Pierdem Propriul Chip de Creaţie. Taina Chipului 
Fiului este Taina Chipului Tatălui. Taina Chipului Creaţiei 
este Taina Fiului lui Dumnezeu coborât în Creaţie. Şi Taina 
Chipului Fiului coborât în Creaţie este Taina Chipului 
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Maicii Domnului. Fără aceste Identificări de Chipuri nu 
vom înţelege niciodată Adevărata Revelaţie Creştină.  

Marele Mijlocitor este Fiul şi Mijlocirea la Fiul este 
Maica Domnului. Fără Fiul noi nu vom ajunge niciodată la 
Tatăl Dumnezeu. Fără Maica Domnului nu ajungem la 
Fiul. Dumnezeirea în Sine Însăşi este Treimea Chipului 
Tatălui care, datorită Chipului Său de Tată în Sine, Naşte 
pe Fiul în totodată şi egală Purcederea Sfântului Duh. 
Chipul de Tată este Originea Treimii. Tatăl are în Sine 
Însuşi pe Fiul, altfel nu ar fi Tatăl, care Naşte pe Fiul, dar 
în deodată Purcederea Sfântului Duh, care dezvăluie 
Taina Deplină a Chipului Tatălui.  

Chipul Tatălui nu se reduce la „dualitatea” Tatălui şi 
Fiului, ci cuprinde şi Purcederea Sfântului Duh, de unde 
Treimea Chipului Tatălui. Aici se încurcă catolicii, punând 
înainte „dualitatea Tatăl-Fiul” şi apoi pe Sfântul Duh. 
Sfinţii Părinţi spun că nu se poate pune Naşterea înaintea 
Purcederii, sau Purcederea înaintea Naşterii, sau cauza 
uneia înaintea alteia, Tatăl fiind direct deodată Cel care 
Naşte şi Purcede. Menţiunea este că Chipul Tatălui este 
Naştere şi Purcedere şi niciodată în lipsa vreuneia, în 
egalitate şi neamestecare. Taina Chipului Tatălui este 
astfel Absoluta Treime de Sine. Ca Revelaţie Creştină nu 
există niciodată „singularitate şi dualitate”, ci doar 
Trinitatea Unului Chip, Tatăl. Originea Unului este Chipul 
Tatălui şi Taina Chipului Tatăl ne defineşte nouă pe 
Adevăratul Unul.  

Unul Viu este Unul Chip-Tatăl şi niciodată Unul singur. 
Nu există Unul singular, ci doar Unul Chip Tatăl-Trifiin-
ţialitatea Unicei Fiinţe Absolute. Esenţa Esenţelor este 
Chipul Tatăl, Trifiinţialitatea Unul în Treimea Unului 
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Chip-Tatăl. Chiar şi matematicienii descoperă că „Unul” 
nu poate fi „monadic absolut”, de unde Taina Multiplului 
Unului. Dacă Unul ar fi „Monadă absolută Unul”, nu ar fi 
niciodată Multiplul Unului. Mistica Unului este Chipul-
Tatălui care are în Sine pe Fiul şi Sfântul Duh, Fără Să Se 
„Împartă”. 

Fără Taina Chipului Unului Tatăl, Unul singular monadă 
absolută este „contradicţia absolută” a Fiinţei, ce nu se 
poate admite. Fiinţa-Perfect Absolut nu poate avea în sine 
„germenele contradicţiei” dualităţii. Filozofii uită de Taina 
Unului Chip-Tatăl, o mistică a unului ca „afirmaţie şi 
negaţie”, ca Unul şi Multiplul. Unul, ca Chip-Tatăl-
Trifiinţialitatea în Sine Însuşi, este astfel dincolo de „Unul 
şi Multiplul în contradicţie”, este izvorul fără contradicţie 
al Unului şi Multiplul deodată şi doar în Afirmaţie, fără 
„negaţie”. Taina Chipului-Tatăl este Taina Chipului de 
Persoană, de unde Cele Trei Persoane Dumnezeieşti ale 
Deochipului Tatălui. 

Filozofia, ce a uitat de Taina Chipului-Tatăl, cade în 
„monismul impersonal”, în izolaţionismul sau dualismul 
absolut. Revelaţia Creştină ne readuce Taina Chipului 
Tatălui ce este Perfecţiunea absolută în Treimea de Sine 
Însuşi, care exclude orice contradicţie. 

 
Dumnezeule Tatăl, eşti Totul în Sine, 
Din Veşnicie Naşti pe Fiul 
Şi Purcezi pe Sfântul Duh. 
Tatăl este în Veşnicie, 
Şi Fiul este Fiu în Veci 
Şi Sfântul Duh în Veci e Duh 
Şi Chipul Tău Acelaşi este, 
Treimea ce nu se sfârşeşte. 
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Mare este Taina Chipului Tatălui, Taina Dumnezeirii în 
Sine. Noi, Creaţia, ne împărtăşim de Acest Chip prin 
Chipul Fiinţei noastre Create. Chipul Dumnezeiesc este 
dincolo de noi, dar, fiind după Chipul şi Asemănarea Sa 
(Facere 1, 26), noi transpunem în Chipul de Creaţie Chipul 
Creator, fără amestecare. 

 
4. Fiul Dumnezeiesc coboară  

Chipul Tatălui în Creaţie 

Revelaţia Creştină ne readuce nouă desluşirea Tainelor. 
Căderea din Rai aşa de mult a „rupt” şi a amestecat 
realităţile până a ajuns la o adevărată caricaturizare. De 
aici zisele „măşti şi mituri”, Creştinismul greu şi cu jertfele 
Muceniceşti a dat la o parte această „negură a păcatului 
căderii din Rai”. Noi, Creştinii de astăzi, avem avantajul 
Sfinţilor care ne-au lăsat Moştenirea lor Sfântă. Teologia 
Sfinţilor Părinţi este „exigentă” şi multora li se pare 
„extremistă”. Cine vrea să aibă „Puritatea Creştină” a Sfin-
ţilor Părinţi trebuie să fie în „învăţătura lor”. Creştinismul 
simplifică „politeismul”.  

Este Un Unic Dumnezeu, dar nu cel filozofic, abstract şi 
impersonal, singular până la „esenţă”. Unicul Dumnezeu 
Creştin este Dumnezeu Chip Tatăl în Treimea Tatălui 
Absolut. Este doar Un Unic Dumnezeu, dar nu singular, ci 
Treimea Unicului Tată Dumnezeu. Este doar Un Dumne-
zeu în Trei Persoane Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. În logica 
veche această Treime pare tot „politeism”, de unde apoi 
apariţia „Monoteismului singular mahomedan”.  

Sfinţii Părinţi s-au străduit să ne dea nouă „Cunoaş-
terea pur Creştină”. Este doar Un Unic Dumnezeu Chip 
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Treime. Cel „Singular şi fără Chip”, este un Dumnezeu 
abstract şi izolat, fără viaţă proprie, ce are nevoie de 
„intermediari” din afară ca spirite demiurgice. Mai nou, 
este o „semireligie spiritistă”, de „politeism evoluţionist”, 
un fel de „ocultism de autoreligie”. Cine vrea să fie 
Creştin pur, să se menţină în Învăţătura Sfinţilor Părinţi. 

Logica Trinitară a Sfinţilor Părinţi este alta decât cea 
duală. Mulţi pricep greu sau nu admit. Ca Viziune pur 
Creştină, este Un Unic Dumnezeu Chip Treime, Viu şi 
Personal, care Creează Direct, fără „intermediari” Spiri-
tişti. Cei antici, uitând de Chipul Lui Dumnezeu, L-au 
făcut politeism, mulţime de Zei. Filozofii abstractizează 
Zeii şi îi fac „principii Spirituale”. Ocultiştii de astăzi 
amestecă „principiile cu Zeii” şi fac un „sincretism Spiri-
tist”. Creştinismul pur este „Învăţătura Sfinţilor Părinţi”. 
Este doar Un Unic Dumnezeu Chip Treime care Creează 
Direct şi Personal toată Creaţia. Creaţia este Opera lui 
Dumnezeu Cel Treime şi nici un Spirit Creat nu are 
amestec în Creaţia lui Dumnezeu. 

După căderea din Rai, Creaţia „se rupe pe sine” şi 
această anormalitate pare „automodelare şi evoluţie de 
Creaţie”. Cea mai mare „minciună” a păcatului căderii din 
Rai este „evoluţia”. Dumnezeu este Chip în Sine şi Creaţia 
Sa de asemenea Chip. Chipul este Totalitatea Fiinţială de 
Sine, care apoi se deschide pe Sine, deschiderile Sale fiind 
Viaţa Chipului Total, Permanentul Indestructibil de la 
început şi în Nesfârşire. Dumnezeu este în Esenţă Treime 
Chip, nu a fost niciodată altceva şi nu „devine niciodată 
altceva”. Dumnezeu Chip Treime Creştin nici în Creaţie 
nu este altceva. El Rămâne Treime Fiinţială în Sine, iar 
Creaţia este Creaţie pură în care Dumnezeu nu se 
amestecă pe Sine. 
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În Viziunea Creştină Dumnezeu nu „poate visa sau 
avea iluzia Creaţiei”, încât panteismul este o „imposibi-
litate”. Ca Dumnezeu să „viseze Creaţia” îşi produce în 
Sine Însuşi o devenire de Sine, o Manifestare. În Viziunea 
Creştină, Creaţia nu este o simplă Manifestare a lui 
Dumnezeu, ci este Manifestarea Manifestării Chipului 
Treime Dumnezeiesc. Anticii aici se încurcă. Uitând de 
Chipul Treimic Dumnezeiesc, filozofii fac din Dumnezeu 
un Principiu care „Devine şi se Manifestă” în Creaţie. Dar 
ca Chip Treime în Sine Însuşi, Dumnezeu este deja 
Supramanifestat în Sine Însuşi, ca Fiinţă în Sine Însuşi, ca 
Chipuri de Sine Însuşi, apoi Aceste Chipuri de Sine Însuşi 
se „coboară” Creativ şi în Chipuri de Creaţie. 

În Sine Dumnezeu nu poate „visa”, El fiind Conştiinţă 
şi Concret Fiinţial de Sine. Aşa, Treimea de Sine este Însăşi 
Conştiinţa de Sine Însuşi care apoi se „răsfrânge” şi într-o 
Conştiinţă de Creaţie. Filozofii spun că Dumnezeu nu are 
de fapt Conştiinţă în Sine, ci doar prin Creaţie, 
Manifestându-şi neantul Inconştienţei Divine, de unde 
politeismul Principiilor Divine. Creştinismul nu admite 
aşa ceva, pentru că ar fi o degradare a Chipului Dumne-
zeiesc. Dumnezeu este Chip deja în Sine Însuşi, are Viaţa 
Sa Proprie în Sine Însuşi, apoi Chipurile Vieţii de Sine Se 
coboară Creativ şi în Chipurile Creaţiei. 

Nu Creaţia este Însăşi Viaţa lui Dumnezeu, ci Treimea 
dinaintea Creaţiei. Apoi Viaţa Treimii Dumnezeieşti Creează 
şi Chipurile Vieţii de Creaţie. Filozofii antici le confundă şi 
le amestecă până la falsificare. Anticii nu pricepeau cum 
Dumnezeu dincolo de toate poate Crea o Creaţie ce nu este 
Dumnezeu. Aşa au conceput „Intermediarii Demiurgiei” 
Spiritualii ocultismului de astăzi. În Viziunea Creştină, 
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Dumnezeirea Cea dincolo de toate Creează datorită 
Chipului de Treime şi, mai mult, datorită Fiului care 
Coboară Chipul lui Dumnezeu Tatăl în Opera Creaţiei. 
Fiul este Unicul Demiurg al Creaţiei. Platon vorbeşte de 
un Logos Divin, ca Esenţă a Creaţiei, dar fără Chipul 
Personal al Fiului Fiinţial Dumnezeiesc. 

Anticii mai păstrează o vagă Memorie a Logosului, care 
apoi Se face izvorul „logosurilor-principiilor” de Creaţie. 
De aici „politeismul Logosurilor”. Mare atenţie la Reve-
laţia Creştină! Nu există decât Un Unic Logos-Fiul lui 
Dumnezeu, El, Cuvântul Dumnezeu, prin care s-au făcut 
(Ioan 1, 1-3). Cuvintele Logosului Unic Se fac „Logosurile-
Principiile-Raţiunile Divine”, care prin Energiile Harice Se 
fac Lucrătoare de Creaţie. Anticii „personalizează aceste 
Logosuri” şi le fac Zei. Mai nou, ocultiştii moderni, de 
asemenea, „Spiritualizează” Logosurile Logosului într-un 
fel de „ierarhii programatoare”. Politeismul antic tinde să 
se menţină şi să reînvieze prin „neopăgânismul ocultist”, 
dar fără Zei, ci ca Principii programatoare. Anticii căutau 
Chipul Logosului Personalizându-i Chipurile de Creaţie. 
Modern, Ocultiştii „depersonalizează” total Chipul Logo-
sului în Sine printr-o „aparentă” Spiritualizare a Logosu-
rilor-Principiilor de Creaţie. Şi anticii şi modernii uită de 
Taina Chipului Treime Fiinţial Dumnezeiesc, uită de 
Logosul-Fiul Unic prin care „toate se fac”. 

Creştinismul nu admite „intermediari” în Creaţie. Fiul-
Logosul Unic Dumnezeiesc este Capabil să Creeze „Totul” 
Direct şi Personal, fără „ierarhii spirituale”. El, Logosul, 
Programează Direct, El Creează Legile, El Creează Chi-
purile de Creaţie şi toţi Îngerii-Spiritele, ca şi toată natura, 
deci toate sunt Creaţiile Directe ale Unicului Logos 
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Personal. Ocultiştii moderni vorbesc de mai mulţi „Fii” ai 
lui Dumnezeu, de mai multe Logosuri, zise Conştiinţe 
Cosmice, care se coboară „ierarhic” în „planuri programa-
toare spiritiste” până în lumea fizică materială. Politeis-
mului antic i se dă o nouă „mască” prin „polispiritismul 
intelectualist modern”. Toţi care se uită şi nu primesc 
Revelaţia Unicului Logos-Fiul Dumnezeiesc se încurcă în 
tot felul de filozofii şi mistici de amestec-sincretism ocult. 

Taina lui Dumnezeu este Chipul lui Dumnezeu Tatăl, 
de la Trifiinţialitatea în Sine, care în Sine Naşte Treimea 
Unicei Fiinţe Dumnezeieşti. Taina Creaţiei este Unicul Fiu 
al Treimii Dumnezeieşti, care Coboară Chipul lui 
Dumnezeu Tatăl în Chipul de Creaţie. 

 

5. Unicul Fiu Dumnezeiesc Creează pe  
Unica Mamă a Creaţiei 

Anticii, ca şi modernii, se încurcă în „raţionamentele” 
lor. Căderea din Rai şterge tot mai mult Memoriile Primor-
diale, adăugând „memoriile căderii” până la „antimemorii”. 
Ca Mistică pur Creştină, noi vorbim de Arhechipurile 
Logosului-Fiului ce Coboară Chipul lui Dumnezeu în 
Creaţie. „Şi Cuvântul Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14). 
Cuvântul-Arhechipul Dumnezeiesc Creează mai întâi 
Trupul-Chipul Său de Creaţie. În sens Biblic, Trupul este 
Chip de Creaţie ce nu se confundă cu zisul Corp fizic. Mare 
atenţie! Noi amestecăm limbajele până la confuzii 
grosolane. 

„La început a fost Cuvântul” (Ioan 1, 1-3). „Şi Cuvântul 
a Creat Cerul şi Pământul” (Facere 1). 
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Cerul este mai întâi un Arhechip şi pământul, de 
asemenea, Un Chip Creat ce avea să fie înfăptuit în „Zilele 
Facerii”. Cerul este Transpunerea în Chip Creat a 
Arhechipului Creator. 

Cuvântul prin Creaţia Sa Coboară, se întrupează în 
Creaţie. Primul trup al Cuvântului Creator este Cerul. 
Cerul este Chipul Vrednic de întrupare în Creaţie a Chipu-
lui Dumnezeiesc. În Chipul Cerului Fiul Coboară în Creaţie 
Chipul lui Dumnezeu Tatăl. Cerul este un Arhechip care dă 
apoi Chipul Locuitorilor Cerului, care sunt Îngerii Creaţi. 
Cerul nu este înşişi Îngerii, Cerul fiind Arhespaţiul unde 
Coboară Dumnezeu în Creaţie. În Arhespaţiul Cerului este 
Dumnezeu Însuşi. „Tatăl nostru care este în Cer. Împărăţia 
lui Dumnezeu” (Matei 6, 9). 

La început Cuvântul Creează Spaţiul Creat, Cerul. 
Dumnezeirea Treimică este Totul-Deplinul Absolut. Însăşi 
Dumnezeirea este Spaţiul în Sine. Nu există „spaţiul gol”. 
Creaţia este Altceva, este Creaţia ce nu a existat, care 
„Acum” este Creată. Cuvântul-Fiul Creator Creează Un 
Spaţiu Creat din „nimicul inexistenţei Creaţiei”. „Nimicul” 
nu există, că Totul este Dumnezeu, dar Creaţia nu există o 
dată cu Dumnezeu, fiind Creaţia lui Dumnezeu. 
Cuvântul-Fiul vrea să o Creeze ca Prinos-Dar al Său faţă 
de Tatăl. Dumnezeirea Tatălui este Totul Absolut, ce poate 
să mai fie? Fiul-Cuvântul „fiinţează” Creaţia. Creaţia tre-
buie să fie o Vrednicie a Fiului faţă de Demnitatea Tatălui. 

Miturile vorbesc de o „joacă transcendentală, de o 
iluzie”. Creştinismul nu admite aşa ceva, fiind o degra-
dare. Fiul Dumnezeiesc este Demnitatea Tatălui Dumne-
zeu şi Fiul Creează Ceva Demn, Vrednic de Dumnezeu 
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Fiul, nu Creează ceva „trecător”, ci Creează Ceva care să 
„Stea Veşnic” Înaintea Tatălui Dumnezeu, ca Dar de 
Iubire Veşnică a Fiului faţă de Tatăl. Creştinismul nu admite 
„iluzia Creaţiei”, considerându-se o „insultă”. 

Dumnezeu este Concretul Absolut, Permanentul Indes-
tructibil. Creaţia este după Chipul Său, deci tot Per-
manentă şi Indestructibilă. Creaţia este Făcută să Fie 
Veşnică. Aşa, Cuvântul-Fiul Creează Chipul Creat Vrednic 
de Veşnicie, Chipul de Cer, în care Coboară Chipul de 
Dumnezeu. Cerul este Împărăţia Creată. Aici se Întâlnesc 
Dumnezeu şi Creaţia, fără amestecare. De aceea Cerul este 
Arhespaţiul Sacru, este Biserica-Templul-Casa Transcen-
dentală, atât a lui Dumnezeu, cât şi a Creaţiei. Cerul este 
Altar unde Însuşi Dumnezeu este şi Biserică, unde sunt 
Creaţi Fiii-Credincioşii, Arhechipului Cerului-Cuvântului 
Întrupat, Cuvântul care „Se face Trup” (Ioan 1, 14). 

Cerul este Chipul Bisericii În Sine. Cerul-Biserica este 
Cuvântul-Fiul şi Trupul Său de Creaţie este Altar-Preoţie 
El Însuşi şi este Biserică Însăşi Creaţia. Fiul, ca să dea 
Concret Fiinţial Creaţiei, Se Face pe Sine şi Chip de 
Creaţie. Fără El Creaţia nu poate avea Substanţialitate 
Creată. El îşi Asumă Creaţia. De aici Marea Taină a Fiului 
Unic Dumnezeiesc, ce Creează pe Mama care să-l 
Întrupeze în Creaţie. 

Aici Creştinismul este unic în toate Religiile. În celelalte 
Religii şi filozofii se consideră că Dumnezeu îşi Creează pe 
„Soţia Sa” şi din Dragostea aceasta se naşte Creaţia. 
Miturile antice prefac Arhechipurile de Rai în Chipurile 
amestecate ale păcatului căderii din Rai. Ca Revelaţie 
Creştină, Fiul Dumnezeiesc Creator Creează pe Mama Sa 
în care se Întrupează Copil de Creaţie. Fiul Creator Se Face 
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Copil, nu Soţ. Creaţiile sunt Fraţii Creaţi ai Fiului Unic 
Dumnezeiesc, prin care se fac astfel Fiii Tatălui Dumne-
zeu. Fiul Creează pe Copiii Tatălui. Fiul Dumnezeiesc este 
Veşnic Chip de Fiu, ce nu ia locul Tatălui, şi Creaţia Sa de 
Fiu este tot Chip de Fii. Mare atenţie la această Puritate 
Creştină. Fiul este Iubire Totală faţă de Tatăl şi niciodată 
nu se face altă Iubire, ci doar Iubire de Fiu Veşnic. Fiul 
Dumnezeiesc este Veşnicul şi Unicul Fiu al Tatălui şi de 
asemenea în Creaţie El, Fiul, este Veşnicul Fiu al Maicii 
Domnului, în care El Însuşi Se Întrupează, ca Maica 
Domnului să Nască pe Fraţii Fiului Creator. Aici este 
Adânca şi paradoxala Taină a Revelaţiei Creştine. Doar în 
acest Chip este Adevăratul Creştinism. 

Cuvântul este Arhechipul Creator şi Cerul este Arhe-
chipul Creaţiei. Arhechipul Cuvântului este Fiul Dumne-
zeiesc şi Arhechipul Cerul este Maica Domnului. De aceea 
Creaţia este Liturghia Fiului Dumnezeiesc, este Preoţia 
Fiului în Biserica Maicii Domnului, este Copilul-Mielul-
Agneţul ce se Întrupează în Fiinţialitatea Creaţiei ca să 
Ridice Creaţia la Dumnezeu Tatăl. 

 
La început Cuvântul 
Vorbeşte în Sine 
Să Creeze Cerul şi Pământul, 
Ce în Chipul Apei Primordiale sunt, 
Apa, Curgerea Creată de Cuvânt. 
 
Cerul şi Pământul sunt la început 
O întindere de Apă 
Peste care se Odihneşte Duhul Sfânt (Facere 1, 2). 
 
Şi Cuvântul Zice să Fie Lumină (Facere 1, 3) 
Născută din Cuvânt, Apă şi Duh. 
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Cuvântul Curge în Apa Primordială 
Cer şi Pământ deodată, 
Cuvântul Creator Se Face Apă Creată 
Şi din Apă se Naşte Lumină. 
 
Lumina, Chipul Preacurat, 
Născută din Apa Neînceput 
Şi Suflul Duhului din Înalt, 
Lumina ce are în Sine Cerul-Cuvântul, 
Lumina ce are în Sine Pământul, 
Lumina, Fiinţa Creată. 
 
Şi Cuvântul Se Face Trup-Creaţie (Ioan 1, 14). 
Vorbirea Cuvântului Se Întrupează 
În Chipul de Mamă-Lumină, 
Mama, Taină Întrupării Cuvântului, 
Mama, Ce Naşte Copilul Cuvânt, 
Mama, Chip de Cer şi Pământ, 
Mama, Inima de Cuvânt, 
Mama, Sânge de Duh, 
Mama, Lumina Primordială. 
 
Fiul-Cuvântului Dumnezeiesc 
Se Coboară în Creaţie Copil, 
Prin Pântecele Luminii, 
Din Inima de Mamă 
Cer şi Pământ 
Ce deodată sunt 
În Duhul Cel Sfânt 
Întrupare de Cuvânt. 
 
Fiul-Cuvânt Creator 
Întâi pe Mama Sa o Creează 
Şi din Inima Ei 
Vorbirea Cuvântului Se Întrupează. 
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6. Prin Chipul Mamei Create Fiul Creator 
Renaşte Chipul Tatălui Dumnezeu 

Revelaţia Creştină începe cu această Taină mai presus 
de toate, a Fiului Dumnezeiesc, care prin Creaţia Sa 
Proslăveşte Taina Chipului Tatălui Dumnezeu.  

Cine poate spune Iubirea Dumnezeiască a Fiului Dum-
nezeiesc faţă de Tatăl Dumnezeu? 

Viaţă în Sine a Treimii Fiinţiale Dumnezeieşti este 
Iubirea mai presus de toate a Tatălui ce se Deschide faţă 
de Sfântul Duh, ca şi a Fiului şi a Sfântului Duh faţă de 
Tatăl Dumnezeu. Dumnezeirea prin Aceasta este 
Deplinătatea absolută a Vieţii în Sine Însăşi. Creaţia este 
Această Deplinătate a Dumnezeirii Transpusă de Fiul 
Dumnezeiesc într-un Nou Chip, în Chipul Fiinţei Create. 
Viaţa în Sine a Fiului este Chipul Iubirii Tatălui. Toată 
Iubirea Sa de Fiu El o Revarsă totodată într-un Chip Creat, 
în Chipul Iubirii Create, de Mamă. Aceasta este Taina 
Creaţiei Fiului. Şi doar aceasta este cu Adevărat marea 
Taină a Chipului de Mamă. Doar Taina Chipului Fiului, ce 
Renaşte Chipul Tatălui, Identifică şi Chipul de Mamă. Aşa 
Fiului este doar Chip de Tatăl şi în Creaţie este doar Chip 
de Mamă şi Fiu-Copil. Chipul de Tatăl este doar al Crea-
torului Dumnezeu. De aceea Creaţia nu se poate Crea pe 
Sine, ci doar prin Dumnezeu. 

De aici Taina zisului Bărbat şi Femeie. Doar în viziunea 
celor dinainte se identifică şi aceste Chipuri. După căderea 
din Rai apare „contrarietatea-polaritatea”, de unde con-
fuzia că toate originile sunt în „dualitatea polarizată”, 
pozitiv, negativ, bine, rău etc… Creştinismul ne readuce 
Adevăratele Origini, ce sunt în Chipurile Treimii Dumne-
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zeieşti care se Revarsă în Chipurile de Creaţie. Paradoxul 
Creştin este că în Creaţie Originea Mamei este Fiul Tatălui. 
În Chipul Mamei Create Fiul Creator Revarsă toate Mani-
festările Chipului Tatălui, de unde Mistica transcendentală 
a Mamei. Taina Dumnezeirii în Sine Însuşi este Tatăl, şi 
Taina Creaţiei în Sine este Chipul Mamei. 

Taina Tatălui este Fiul şi Sfântul Duh. Taina Mamei este 
tot Fiul-Copilul. Chipul Trinitar al Dumnezeirii se 
Transpune Creativ în Fiinţa Creată, ca Chip de Familie, tot 
Trinitară. Însă în Creaţie Diversitatea este în Deschidere 
Creativă fără limite, Creatorul Dumnezeu fiind Cel care 
Creează la Infinit. Dar şi în Creaţie Chipul absolut şi 
Deplin este Cel Trinitar. Dacă în Dumnezeire este doar Un 
Unic Fiu, în Creaţie Fiii-Copiii sunt nenumăraţi, ca Fraţi ai 
Unicului Fiu Creator. 

 
     La început Fiul-Cuvântul 

Creează Chipul Fiinţei Create, 
Creează Chipul Mamei, 
Ce are Dublu Chip, 
Chipul de Cer al Tatălui 
Şi Chipul de Pământ al Fiului. 
 
La început Cuvântul 
Creează Cerul şi Pământul (Ioan 1,1; Facere 1,1). 
 
De aici Originile Arhechipale ale Chipurilor de Creaţie. 
 
Chipul de Cer Creat 
Este Chipul Mamei Create. 
 
Pe Fiul Nu-L poate Naşte decât Tatăl 
Şi doar Mama îl poate coborî 
Pe Fiul în Creaţie. 
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În Dumnezeire Fiul este doar Fiul Tatălui, 
În Creaţie Copilul este 
Şi al Tatălui şi al Mamei 
Şi Chip al lui Dumnezeu Creatorul 
Şi Chipul Fiinţei Create, 
Şi Chip de Cer – Suflet 
Şi Chip de Pământ – Întrupare. 
 
Chipul Creat este Dublu Chip, 
Chipul Cuvântului ce Trup-Creaţie S-a Făcut (Ioan 1, 14). 

 
Mistic, se spune că Fiul este Născut doar din Coasta-

Chipul Tatălui. Mama este Creată din Coasta-Chipul Fiului 
Creator. De aici prefacerile mitologice după căderea din Rai 
ale zisului Androgin, care se „Dublează”. În Viziunea Creş-
tină, Chipul lui Dumnezeu Creatorul este Cel care se 
Transpune şi în Chip de Creaţie. Mai mult, Dumnezeirea 
este doar Chipul Tatălui Dumnezeu ce Naşte pe Fiul Dum-
nezeiesc. Şi Fiul coboară în Creaţie Dumnezeirea. De aici 
Identificările Chipurilor Biblice ale Facerii Creaţiei. 

 

7. Fiul Transpune Chipul Tatălui în  
Fiinţa Creaţiei 

La început Fiul-Cuvântul 
Creează Cerul şi Pământul, 
Chipul Mamei Create, 
Din care apoi Fiul 
Le Creează pe Toate, 
Întrupându-Se El Însuşi. 
Şi Cuvântul Trup-Creaţie S-a făcut, 



113 

Fiul pe Mama Sa a Născut, 
Şi în Pântecele Ei Preacurat 
El Însuşi S-a Întrupat 
Şi Fraţii Fiului în Creaţii se nasc. 
Ea, Mama, se naşte din Coasta-Chipul Fiului 
Şi din Coasta Mamei 
Ea Renaşte Întrupările Fiului 
Şi Fraţii de Creaţie, 
Chipurile Create ale Chipului Tatălui, 
Mama, Taina Întrupării Fiului, 
Mama, Taina Chipului Tatălui 
Mama, Taina Chipului de Creaţie. 
 
Toate ale Tatălui sunt ale Fiului, şi Fiul le Dăruieşte 

Creaţiei, şi Creaţia are prin Fiul toate ale Tatălui. Şi toate ale 
Fiului sunt Revărsate în Chipul Mamei Create, şi Mama 
Creată are toate ale Fiului Creator şi prin Fiul are toate ale 
Tatălui. De aici Înrudirea fără amestecare a Chipurilor. 
Creştinismul vine cu Rememorarea Originilor Chipurilor 
de dincolo şi izvorul „principiilor” de care vorbesc filozofii. 
Căderea din Rai „rupe” Realitatea de Chipurile Sale până la 
„depersonalizarea” lor. Miturile antice vor o 
„repersonalizare”, dar în amestecuri cu „antichipurile 
căderii”. Aşa, „Dedublarea” Chipului Fiului ce-şi asumă un 
Chip de Fiu de Creaţie şi raportarea la Chipul de Mamă 
Creată o fac prin mitul Androginului primordial, ce se face 
Bărbat şi Femeie, ca origine a Manifestării Lumii Create. 

În Viziunea Creştină, Cele Două Chipuri nu sunt 
„împărţire sau transformare”, ci sunt Transpunerea nea-
mestecată a Chipului de Dumnezeu şi Chipului de Creaţie. 
Creaţia are „Amprenta” Chipului de Dumnezeu prin 
Chipul Fiului ce Coboară în Creaţie Chipul Tatălui. De aici, 
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marea Taină a Chipului Mamei care are în Sine Chipul 
Fiului Dumnezeu. Esenţa Mamei este Fiul. Zice un mistic că 
„fiecare fărâmă din Fiinţa Mamei este Un Copil, Chipul 
Creator”. Miturile antice vorbesc de Dumnezeu care Se 
Sacrifică, Se Împarte pe Sine în infinite părţi ca forme 
Create. Adică, în sens Creştin, Fiul Întrupează Chipurile 
Tatălui, în Chipul Creat al Mamei, El Însuşi Întrupându-Se 
ca Fii de Creaţie. Fiul-Cuvântul Dumnezeiesc Naşte-
Creează pe Mama de Creaţie din Chipurile Iubirii Tatălui 
cărora le dă o Nouă Substanţă Fiinţială Creată din „nimicul 
inexistenţei Creaţiei”, ce n-a existat înaintea Actului 
Creator. Mistic, se zice că Fiul Creator Creează Substanţa 
Fiinţială Creată pe Modelul Chipurilor Iubirii Dumnezeieşti 
a Tatălui. Şi după cum Dumnezeirea Tatălui este toată 
Iubire pentru Fiul Său, aşa toată Fiinţa Creată este, de 
asemenea, doar Iubire, tot pentru Fiul. De aici, analogia fără 
amestecare între Arhechipurile Originare. 

 

8. Chipul Mamei este Întruparea Chipului 
Tatălui prin Chipul Fiului 

„Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). 
Sfinţii Părinţi ne spun că în Creaţie Dumnezeu Îşi Revarsă 
Chipurile Iubirii Sale, Creând totodată Chipurile Create, 
ce Întrupează pe Cele Necreate, ca Dublă Participare a Lui 
Dumnezeu Însuşi faţă de Creaţie, cât şi a Creaţiei faţă de 
Dumnezeu. Creaţia are Chipul lui Dumnezeu în Sine, dar 
în totodată Participare la Acesta, ca Viu de Creaţie. 
Dumnezeu este Iubire şi Creaţia este astfel tot Iubire, şi 
Dialogul dintre Iubiri este Viul de Creaţie. 
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Viul Dumnezeiesc în Sine Însuşi este Dialogul Trinitar 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Dialogul dintre Dumnezeu şi 
Creaţie este dintre Chipul Iubirii Dumnezeieşti şi Chipul 
Iubirii Create. Chipul Iubirii Dumnezeieşti este Chipul 
Tatălui faţă de Fiul şi Sfântul Duh. În Fiul şi Sfântul Duh 
este Deplinătatea Iubirii Tatălui. Fiul Creează şi Un Chip 
de Iubire Creată, care este Chipul Iubirii Sale de Fiu faţă 
de Tatăl. Aşa, Fiul coboară Chipul Iubirii de Tatăl într-un 
Chip de Iubire Creată, ce se Transpune-Traduce în Chipul 
de Mamă. Aici este adâncul Misticii pur Creştine, ca şi 
Originile Chipurilor.  

 
Cine poate spune Iubirea Tatălui, 
Cine poate spune Iubirea Fiului, 
Cine poate spune Iubirea Sfântului Duh? 
 
Cine poate spune Iubirea Fiului 
Pe care o coboară în Creaţie, 
Iubirea Dumnezeiescului Fiu 
Ce Creează Chipul Iubirii de Mamă? 
 
Fiul este Întreg doar Iubire de Tatăl, 
Dar este Întreg şi Iubire de Mamă 
Şi aşa Creaţia Fiului ca Mamă 
Se Ridică până Sus la Tatăl. 
Creaţia doar ca Chip de Mamă 
Este Vrednică de Fiul Tatălui. 
 
O, Iubire a Fiului, Cântare Dumnezeiască, 
O, Iubire a Fiului şi Cântare Creată, 
În deodată Iubire faţă de Tatăl. 
În Fiul este Toată Iubirea Mamei, 
În Mamă este deodată 
Şi Iubirea de Fiu şi de Tatăl. 
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O, Chip de Mamă în care Se Întâlnesc 
Şi Tatăl şi Fiul 
Şi în Sfântul Duh Vorbesc. 
O, Chip de Mamă ce Întrupezi 
Pe Fiul şi pe Tatăl deodată 
Şi Chipul Tău este Lumina 
Ce pe Fiul şi pe Tatăl Îi Arată. 
 
De aceea Chipul Mamei este Lumina Creată. 
 
Lumina este Chipul Pururea Fecioarei, 
Chipul Mamei Preacurate, 
Fecioara născută din Fiul, 
Care apoi Îl Renaşte pe Fiul 
Rămânând Pururea Fecioară. 
 
De aici consemnarea mistică a Fecioriei Veşnice, a 

Mamei. Mama cu Pruncul în Braţe este Pururea Fecioară. 
Femeia care are Copil Redevine Fecioară. Este Taina 
Creştină a Căsătoriei. Sacralitatea Mamei este Fiul. Mama 
cu Fiul în Braţe este Egala Tatălui că Naşte pe Fiul Tatălui. 
Mistic, se spune că Femeia este Vrednică de Tatăl doar ca 
Fecioară şi ca Mamă cu Pruncul în Braţe, altfel este 
desfrânare şi păcat. În Taina Cununiei, Bărbatul este 
Chipul lui Dumnezeu Tatăl care primeşte pe Fecioara doar 
în virtutea de a fi Mama Fiului Tatălui. Paradoxal, Tatăl-
Soţul nu este bărbatul Femeii, Femeia devine Egala – Soţia 
Tatălui. Soţia este chip desacralizat după căderea din Rai. 
Soţia este Arhechipul Mamei Fiului şi doar după ce este 
Mamă se face Soţia Tatălui, dar ca Feciorie Veşnică. 

Căsătoria nu este „patul nupţial” între Tată şi Mamă, ci 
Patul de Naştere al Fiului în care este Dubla Trăire şi a 
Tatălui şi a Mamei, în Întâlnire Transcendentală. Căderea 
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din Rai desacralizează până la anormalizare Arhechipurile 
Iubirii. Tatăl nu poate coborî la Mama Creată, decât dacă 
întâi Fiul se Întrupează în Mamă şi Fiul este coborârea 
Tatălui la Întâlnirea cu Mama Creată. Fără Naşterea Fiului 
din Mamă, Tatăl este inaccesibil Mamei. De aici Sacrali-
tatea Căsătoriei din Viziunea Creştină. Copilul este Taina 
Căsătoriei, nu „patul nupţial” din care apoi se Naşte 
Copilul. Mare atenţie la inversarea pe care o produce 
căderea din Rai. 

Ca Stare de Rai, Copilul este „înaintea” zisului pat 
nupţial, al Întâlnirii între Tată şi Soţie, Copilul fiind acela ce 
face Întâlnirea, fără Fiu neputând fi posibilă aceasta. De 
aceea în Taina Căsătoriei Creştine doar după Naşterea 
Copilului este Mărturia Adevăratei Căsătorii, fără Copil 
fiind „desfrânare”. Căderea din Rai inversează Chipurile, 
pune înainte întâlnirea între Soţ şi Soţie. Ca Realitate în 
Sine, Copilul dă Chip de Soţ şi Soţie, fără Copil neexistând 
acestea. Aici se încurcă Freud cu psihanaliza sa a căderii 
din Rai. Obsesia Femeii nu este Bărbatul, ci Copilul. 
Uciderea Copilului aduce psihopatia obsesiei Bărbatului 
ca desfrâu. Femeia, în esenţă, este Fecioria Pururea în 
Chipul Mamei, şi doar ca Mamă devine apoi şi Egala-
Soaţa Bărbatului. Obsesia Bărbatului este, de asemenea, 
tot Copilul, şi prin Copil devine Soţul Mamei. Căderea din 
Rai vine cu „uciderea Copilului-Fiului”, păcatul ce aduce 
„desfrâul”, desacralizarea Tainei Chipului Tatălui şi a 
Mamei, până la oribilul „incest al mitului lui Oedip”. În 
descifrarea aceasta, mistica pur Creştină îşi Identifică 
Chipurile Originare. 
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9. Întâlnirea dintre Dumnezeu şi Creaţie  
este Fiul 

În Dumnezeire Iubirea este deodată în Cele Trei 
Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Cine poate vorbi de 
aceasta?… Este dincolo şi mai presus de toate. Noi putem 
vorbi, însă, de coborârea Iubirii Dumnezeieşti în Iubirea 
Creată. Unicul Fiu al Tatălui Dumnezeu este Cel care 
coboară Chipul de Iubire Dumnezeiască şi într-o Iubire de 
Creaţie. Paradoxal, Fiul este Androginul care Naşte-
Creează pe Mama Sa, ca Renaştere în Creaţie a Chipului 
Tatălui Unic. Fiul nu se „împarte” pe Sine, ci Renaşte 
Chipul Tatălui în Chipul Mamei Create. 

Aşa, Fiul este marea Taină din Actul de Creaţie. Filo-
zofii au intelectualizat până la „depersonalizare” pe Fiul, 
făcându-L Logosul-Originea principiilor Primare, care 
apoi se fac „Temelia Creaţiilor”. Mistica merge la Arhechi-
purile dincolo de „Principii”. Revelaţia Creştină ne des-
coperă tocmai aceasta: Taina Treimii Dumnezeieşti. Fără 
Taina Treimii Creştinismul nu mai este nimic. Fiul Treimii 
este Cel care Coboară Taina Dumnezeirii şi în Taina 
Creaţiei. Fiul este originea Creaţiei. „La început a fost 
Cuvântul... prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). Fiul are 
în Sine Toate ale Tatălui şi Toate ale Tatălui le Revarsă în 
Creaţie. Astfel Creaţia este Chipul Tatălui coborât prin 
Chipul Fiului în Fiinţa Creată. „Cine M-a văzut pe Mine, a 
văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). Fiul-Logosul Unic Întâlneşte 
pe Dumnezeu cu Creaţia, Coboară pe Dumnezeu în 
Creaţie şi totodată Urcă la Dumnezeu Creaţia. 

De aici, mistica Preoţiei în Sine a Fiului ca Dublu Act de 
Coborâre şi Urcare, de Accesibilitate între Increat şi Creat, 
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până la Dialogul peste Fire între Două Realităţi total dife-
rite. Mai nou, filozofii fac „sofismul evoluţionismului”, a 
unei coborâri progresive a Divinului în Creaţie… Este o 
uitare şi falsificare şi un amestec după căderea din Rai. Se 
vorbeşte de o „ierarhizare a Principiilor Logos”, care apoi 
„Orânduieşte Creaţia”. Mare atenţie. Ierarhizările sunt în 
alt sens, după Creaţia totală. Fiul-Logosul Creează dintr-o 
dată toată Creaţia, dar apoi Creaţia răspunde în mod 
Propriu Creatorului. Acest Răspuns propriu de Creaţie 
este confundat cu „evoluţia şi devenirea”. Apoi mai inter-
vine şi căderea din Chip, căderea din Rai, care falsifică 
Chipul normal de Răspuns al Creaţiei faţă de Creator.  

Mistica pur Creştină nu amestecă Realităţile, ci le Iden-
tifică pe fiecare din Chipurile lor. Fiul-Logosul coboară în 
Creaţia Treimii Dumnezeieşti. Aşa, El Creează Trei Feţe-
Ipostasuri de Creaţie, Îngeri, Natură şi Om, ca o corespon-
denţă a Ipostasurilor Dumnezeieşti Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh, Treime ce este deodată. Căderea din Rai rupe tocmai 
Chipul Treimic al Creaţiei. Miturile antice, ca şi ocultismul 
neopăgân modern, încearcă o refacere a Chipului, dar 
amestecat cu „antichipurile” căderii din Rai. Mare atenţie, 
nu le amestecaţi. 

 
10. Maica Domnului este  

Chipul Fiinţei Create 
La început a fost Cuvântul 
Care a Creat Cerul şi Pământul. 
 
Cerul şi Pământul erau deodată 
În Întinsul netocmit de Apă, 
Peste care se Odihnea Duhul. 
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Şi Cuvântul a Creat Lumină, 
Naştere din Duh şi Apă, 
Chip de Viaţă Creată. 
 
Lumina în care Cerul şi Pământul 
Într-o Unire sunt, 
Chip Întreg de Cuvânt. 
 
În Lumina Primordială 
El, Cuvântul Creator, Se coboară, 
Copil în Braţele Luminii, 
Dumnezeu şi Creaţie Împreună. 
 
Cuvântul a Făcut Lumina. 
Şi Cuvântul în Lumina Sa 
Creează apoi Lumea, 
 
Şase Zile, Ritual şi Liturghie, 
Întrupare de Dumnezeiască Iubire, 
Întrupare de Cuvânt în Lumină, 
Dumnezeu şi Creaţie în Unire. 
 
Şi Cuvântul Trup-Creaţie S-a făcut, 
Din Pântecele Preacurat al Luminii, 
Chipul lui Dumnezeu în Creaţie coborât. 
 
Cine vede Chipul Luminii 
Vede Chipul Dumnezeirii, 
Vede Cuvântul în Creaţie coborât, 
Vede pe Fiul Dumnezeiesc Întrupat, 
Vede Chipul de Cer Creat, 
Vede şi Chipul de Pământ, 
Vede deodată Fiinţa Creată, 
Vede pe Maica Domnului Preacurată. 
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În Chipul Luminii Creaţia îşi Recunoaşte 
Obârşia şi începutul, 
Cuvântul şi Lumina ce o naşte. 

 
De aici, consemnarea mistică a Chipului Luminii Create 

ca Chipul Templului-Bisericii-Cosmice, în care Liturghiseşte 
Marele Preot Fiul-Logosul Dumnezeiesc. Aşa, în Viziunea 
Creştină, Creaţia este Liturghia Fiului-Logosului-Cuvân-
tului lui Dumnezeu. 

Liturghie înseamnă Iubire Dumnezeiască. Fiul coboară 
Iubirea Dumnezeiască în Creaţie, făcându-Se astfel Marele 
Preot al Creaţiei. În Viziunea Creştină, Demiurgul Creaţiei 
este Marele Preot-Fiul Dumnezeiesc. Creaţia Sa este 
Liturghie, Iubire Dumnezeiască coborâtă în Iubire de 
Creaţie. Cele Şase Zile de Creaţie sunt Ritualul Liturgic al 
Creaţiei. Liturghie înseamnă Dialog între Iubiri deodată. 
Aşa, Iubirea Dumnezeiască a Fiului se Întâlneşte cu 
Iubirea de Creaţie, Maica Domnului. Fără Maica Dom-
nului Mielul-Agneţul Liturgic nu se Întrupează în Fiinţia-
litatea de Creaţie. Fecioara Preacurată este Prescura-Mamă 
Liturgică ce Coboară Liturghia Iubirii Dumnezeieşti. Actul 
Liturgic al Proscomidiei-Liturghia Darurilor este Prima Zi 
a Creaţiei (Vezi şi Trăirea Mistică a Liturghiei). De aici şi 
consemnarea miturilor ancestrale, ale aşa-zisei Mame 
Cosmice. 

În Viziunea Creştină, Fecioara Preacurată-Lumina Pri-
mordială Creştină este Mama Cosmică ce Întrupează pe 
Fiul-Cuvântul-Mielul Liturgic. Şi din Această Întrupare 
Urmează Zilele de Creaţie, ca Acte Liturgice. Aici se 
încurcă filozofii şi misticii ocultişti. Căderea din Rai 
„distruge Taina Liturghiei” de Creaţie; nu este „Căsătorie-
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pat nupţial”, ci directă Naştere Transcendentală a Fiului 
Dumnezeiesc din Fecioara Preacurată-Lumina Primor-
dială. Fiul întâi se Întrupează şi Fiul Coboară pe Tatăl în 
Creaţie. Dacă nu se Întrupează întâi Fiul, Tatăl nu este 
accesibil Creaţiei. De aici, Creştinismul este o mistică pro-
prie a Liturghiei Naşterii Fiului, nu a „erosului Dumnezeu-
Tatăl cu Mama Creaţie”. În Creştinism este Mistica Fiului 
şi a Mamei, care apoi coboară Mistica Întâlnirii cu Tatăl, 
Chipul Dumnezeirii în Sine. Fiul Întâlneşte pe Mama cu 
Tatăl, Întâlneşte pe Dumnezeu cu Creaţia. Fiul nu este 
„produsul întâlnirii directe dintre Tată şi Mamă”, ci Fiul 
este Mijlocitorul Coborârii Tatălui prin Fiul în Chipul 
Mamei de Creaţie. Şi prin Fiul, Mama-Creaţia se Ridică 
Sus la Întâlnirea cu Tatăl, ca Pururea Fecioara şi doar ca 
Mama Fiului, datorită Fiului Mama devenind Egala-
Asemănarea Chipului Tatălui. 

Aici este Taina Căsătoriei în Creştinism, în care Copilul-
Fiul este Temeiul-Rostul şi Fiinţa Căsătoriei, Copilul 
făcând pe Bărbat Chip de Tată şi pe Femeie Chip de Soţie-
Mamă. Fără Copil-Fiu Bărbatul niciodată nu este Chip 
împlinit de Tată, şi Femeia la fel, nu se Împlineşte ca Chip 
de Femeie, ci doar ca Chip de Fiu şi Mamă, care amândoi 
Renasc Transcendental Chipul de Tatăl-Chip Asemănare 
de Chip al Lui Dumnezeu în Creaţie. 

Iubirea în Căsătorie devine Iubire Adevărată doar după 
Naşterea Copilului-Fiul, când Bărbatul câştigă Chipul de 
Tatăl şi Femeia Chipul de Mamă. Chipul de Asemănare al 
Chipului lui Dumnezeu în Creaţie este doar Chipul de Fiu 
şi Tatăl, care coboară în Chipul Fiinţial de Creaţie, ce este 
Chipul de Mamă. Noi, Creaţiile, suntem Chip de Copii-
Fraţi ai Fiului Creator şi prin Fiul suntem Fii Creaţi ai 
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Tatălui Dumnezeu. Asemănarea cu Chipul lui Dumnezeu 
noi o facem prin Câştigarea Chipului Fiului Dumnezeiesc, 
Chipul Hristic Întrupat în Creaţie. Şi noi ne naştem ca 
Fraţi ai Fiului Dumnezeiesc prin Chipul Maicii Domnului, 
Mama Unică a Unicului Fiu Dumnezeiesc. 

În Creaţie nu există Chip de Tatăl, ci doar Câştigarea-
Întâlnirea Transcendentală a Chipului de Dumnezeu Tatăl 
prin Fiul Dumnezeiesc ce se Întrupează în Pururea 
Fecioară, Mama de Creaţie. Doar în configuraţia acestor 
Arhechipuri este mistica pur Creştină. Datorită căderii din 
Rai acestea se „desacralizează” până la „profanul antichi-
purilor”, ce sunt consemnate de miturile antice. Mare 
atenţie, nu vă întoarceţi la miturile păgâne ce au uitat de 
Arhechipurile Primordiale de Rai, ci primiţi Rememorarea 
Lor prin Revelaţia Hristică ce Readuce Adevăratele 
Chipuri Integrale şi Pure. 

 

11. Chipul Mamei Cosmice este  
Arhechipul Maicii Domnului,  
Arhechipul Bisericii Cosmice 

Unii fac tot felul de speculaţii confuze şi profane. 
Miturile antice cu zeităţile feminine sunt „memorii ale 
ruperilor căderii din Rai”. Revelaţia Creştină dă la o parte 
adausurile căderii. Anticii, cu politeismul lor, încearcă o 
Repersonalizare a Chipurilor Primordiale, dar nenorocirea 
este că Personalizează „ruperile” şi nu Integralizează Chipul 
Arhetipal propriu-zis. Dualitatea Bine şi rău, pozitiv şi 
negativ pune amprenta pe acestea. Aşa, pe Marele Preot 
Creator Fiul îl fac un simplu Demiurg decăzut în complexul 
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Oedip de Soţ al propriei Mame. Revelaţia Creştină nu 
admite aşa ceva. Marele Demiurg Fiul Dumnezeiesc Se face 
Copil în Braţele Maicii Domnului şi ca Fiu-Copil Veşnic al 
Creaţiei Se face Fratele tuturor Creaţiilor. 

Liturghia Fiului Dumnezeiesc este Întruparea Pruncului 
Dumnezeiesc ca Miel a cărui Iubire Extremă, până la Jertfă, 
face Creaţia Lumii Create. Liturghia Fiului Dumnezeiesc 
este Iesle de Bethleem, Naştere-Întrupare, Taina care apoi 
Naşte Creaţia. Miturile antice negativează Naşterea şi o 
fac „eros” până la desacralizare, până la anihilarea Chi-
pului lui Dumnezeu în „negura chipurilor de Creaţie”. Ca 
Revelaţie Creştină, Creaţia este Lumină, nu negura şi 
întunecarea Chipului Divin. Maica Domnului Descoperă 
Chipul lui Dumnezeu, Îl Arată, nu îl „ascunde” ca în mitu-
rile antice. „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” 
(Ioan 14, 9). Mama Cosmică este Biserica Cosmică a Fiului 
Dumnezeiesc, a Cărui Întrupare este Liturghia Creaţiei. 
Biserica Cosmică este Mama-Fecioară absolută ce Naşte pe 
Fiul absolut al lui Dumnezeu Tatăl. Creaţia este „Produsul 
Naşterii Fiului din Maica Domnului”.  

Anticii fac desacralizarea Fiului şi a Mamei Fecioare 
până la profana căsătorie, în care Fiul ia locul Tatălui şi 
Mama se face Soţia Fiului, tocmai păcatul oribil al căderii 
din Rai. Mistic, Adam, primul Om, este Chipul Fiului, şi 
Eva este Chipul Fecioarei Mame Primordiale. Adam este 
născut din Coasta-Chipul lui Dumnezeu Fiul şi Eva din 
Coasta Fiului-Adam (Facere 1, 26; 2, 22). Dacă nu cădeau 
din Rai, Eva-Mama năştea direct pe Fraţii lui Adam, şi 
Adam rămânea Chipul Omului în Sine, care alături de 
Mama Eva devenea primitor de Chipul Tatălui. Fiţi atenţi 
la Chipurile Originare ca să nu faceţi confuzii. 
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Ca origine este Pomul Vieţii, ce este Fiul Creator Întru-
pat în Braţele Mamei de Creaţie. „Şi în mijlocul Raiului era 
Pomul Vieţii” (Facere 2, 9). De aici şi miturile zisului Pom 
Cosmic. Mistic Creştin, Pomul Cosmic este Biserica 
Cosmică, care însă este în Pomul Vieţii-Altarul-Preoţia. 

După căderea din Rai se „rupe Biserica de Altar-
Preoţie” şi se face profana Casă-Pomul simplu de Creaţie 
fără Sacralitatea Dumnezeiască. Creştinismul Readuce 
Chipul Pomului Integral al Vieţii de Rai, ca Chip de 
Dumnezeu şi Chip de Creaţie în Unire neamestecată, 
tocmai Chipul lui Hristos Cel Dumnezeu şi Om-Creaţie în 
Unica Persoană. Aici se încurcă mulţi. Rememorarea 
Arhechipurilor Primordiale ne Readuce Icoana Adevărată 
a Realităţii. 

 

12. Pomul Vieţii este Fiul Dumnezeiesc- 
Altarul-Preoţia în Braţele Pomului de  

Creaţie-Maica Domnului-Biserica Cosmică 

Mistica Pomului Vieţii este mistica pur Creştină. Pomul 
Binelui şi răului este „antimistica”, chipul şarpelui-
diavolului-îngerului căzut din Chip. Căderea din Rai este 
„despărţirea” de Pomul Vieţii şi asocierea cu şarpele din 
„pomul dualităţii contrare”. În limbaj mistic, căderea este 
Oprirea Împărtăşirii din Pomul Vieţii cu rezultatul 
acesteia, moartea (Facere 3, 24). Pomul Vieţii este Preoţia şi 
Biserica Primordială, este Fiul Dumnezeiesc Întrupat în 
Braţele Fecioarei-Maicii Domnului. Pomul Vieţii este Chipul 
Liturgic Primordial. Arborele Cosmic este Acesta, Întru-
parea Fiului Dumnezeiesc Creator în Maica Domnului, 
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Arborele de Creaţie ale cărui Ramuri sunt Fraţii Fiului 
Dumnezeiesc, toate Făpturile Create. Liturghia Întrupării 
Fiului Dumnezeiesc este Naşterea Creaţiei-Ramurile 
Cosmice. 

Paradoxal, Rădăcina Arborelui Cosmic este Fiul Dum-
nezeiesc coborât în Creaţie-Pământ din care Naşte 
Tulpina-Mama de Creaţie şi apoi Coroana ramurilor, 
Cosmosul Creaţiilor. Şi „Cuvântul Trup-Creaţie-Pământ S-
a făcut” (Ioan 1, 14). Mistic, Fiul Se face Copil în Braţele 
Maicii Domnului. Liturghia Întrupării Fiului Dumnezeiesc 
în Creaţie Naşte Creaţiile ca Fraţii Fiului Creator. Altarul-
Preoţia Fiului Dumnezeiesc Întrupată în Biserica Maicii 
Domnului Naşte Pomul Cosmic-Biserica Cosmică. Această 
Unire Fiu şi Mamă, Preoţie-Altar şi Biserică-Lume Creată 
este Taina Creaţiei. Fără acest Chip Integral se fac mari 
confuzii desacralizante. 

 

13. Mama-Pomul-Biserica Cosmică are în Sine 
Seminţele tuturor Creaţiilor, Chipurile Fiului 

Chipul Mamei Cosmice este Chipul Pururea Fecioarei, 
pentru că este Tulpina din Rădăcina Fiului Dumnezeiesc 
ce se coboară-Întrupează în Creaţie. Tulpina este Chipul 
Rădăcinii. Ramurile sunt Chipul Rădăcinii şi Tulpinii. 
Rodurile sunt Seminţele Chipurile Rădăcinii şi Tulpinii. 
De aici Taina Dublului Chip al lui Dumnezeu şi al Creaţiei 
în Unire neamestecată. Ca mistică pur Creştină, zisele 
Simboluri au suportul în Arhechipurile lor. Anticii, cu 
miturile lor, au încercat o Personalizare a Simbolurilor 
până la politeismul lor. Filozofii intelectualizează Simbo-
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lurile până la „principii abstracte”. Creştinismul readuce 
Originile acestora, Arhechipul Treimii Dumnezeieşti şi 
coborârea Lui în Chipul de Creaţie, fără amestecare. 
Panteismul antic este confuzia şi amestecul Chipurilor 
Originare. Chipul lui Dumnezeu este Chipul Tatălui Cel 
Dincolo de toate Chipurile, însă care se coboară în Creaţie 
prin Fiul Său şi aşa Dumnezeu şi Creaţia nu se amestecă şi 
nu se înstrăinează.  

Fiul lui Dumnezeu Se face Trup-Creaţie (Ioan 1, 14), Se 
Întrupează în Maica Domnului. Fiul este Sămânţa Mamei, 
este Rădăcina Tulpinii şi în Braţele Tulpinii-Fiul Rodesc 
Seminţele tuturor Creaţiilor. Creaţie este Logosul-Cuvân-
tul Dumnezeiesc ce Întrupează Chipurile Iubirii Dumne-
zeieşti în Chipurile Create. Limbajul Iubirii Dumnezeieşti 
sunt Seminţele Întrupate în Tulpina Maicii Domnului, din 
care apoi se Nasc toate Chipurile de Creaţie. De aici marea 
Taină a misticii de Creaţie, ca Întruparea Unicului Fiu 
Dumnezeiesc ce Rodeşte în Trupul Maicii Domnului pe 
Fraţii-Creaţiile.  

Mistic, se spune că Trupul Femeii-Mamei este tot Copii-
Fii de Creaţie. Orice „atom al trupului Femeii este Germe-
nele unui Copil”. Şi aceşti Germeni sunt Chipurile-Fraţii 
de Creaţie ai Fiului Dumnezeiesc Întrupat în Mama-Maica 
Domnului. Taina Chipului Mamei-Femeii este Taina Fiinţei 
de Creaţie. Ca Origini, Chipul Mamei este în Originea 
Chipului Fiului Dumnezeiesc care Se coboară şi totodată 
El Însuşi Se Întrupează în Trupul Mamei Sale Create. 
Această Întrupare a Fiului Dumnezeiesc în Chipul Mamei 
Rodeşte Germenii Fraţilor-Copiilor-Chipurilor de Creaţie. 

Se vorbeşte de aşa-zisa „Fecundare” a Mamei. Mistic, 
Fiinţa Mamei are în sine deja pe toţi Copiii. Orice Femeie, 
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ca Chip de Mamă, are în sine de la naştere toţi Germenii 
Copiilor. Se zice chiar că Fiinţa Femeii are în Sine Cos-
mosul Însuşi pentru că Ea este Chip de Maica Domnului, 
care are în Sine Chipul Fiului Dumnezeiesc, ce la rândul 
Său are tot Limbajul Chipurilor de Creaţie. „La început a 
fost Cuvântul… şi în El toate sunt… şi s-au făcut…” (Ioan 
1, 1-3). Aici este Taina.  

Creaţia este în Originea-Fiul Dumnezeiesc şi Fiul 
Întrupează Chipurile Iubirii Dumnezeieşti prin Sine Însuşi 
în Fiinţa Mamei Sale de Creaţie şi Mama Se face Pomul de 
Creaţie care are în sine toate Rodurile-Creaţiile-Fraţii 
Unicului Fiu Creator Întrupat. Pomul Cosmic este Mama 
ce Naşte pe Fraţii Unicului Fiu Întrupat. Mistic Creştin, 
Pomul Cosmic este Biserica Cosmică ce are în Sine Întru-
parea Preoţiei Cosmice, pe Fiul-Marele Preot Dumneze-
iesc. Biserica Cosmică înseamnă Comunicarea Fraţilor, a 
tuturor Creaţiilor în jurul Maicii Domnului ce Cântă 
Liturghia Iubirii Fiului Dumnezeiesc, ce Împărtăşeşte 
Creaţia din Chipul Dincolo de toate Chipurile, al Tatălui 
Dumnezeiesc. Pomul-Biserica Cosmică-Maica Domnului 
are în Sânul Său Rodul Vieţii Dumnezeieşti, pe Fiul Împăr-
tăşanie-Euharistie. De aici Taina zisei „Fecundaţii”. 

Doar Chipul Liturgic ne dă Descoperirea Tainei. Căderea 
din Rai întrerupe Actul Liturgic şi îl face act „profan şi 
desacralizat”. Miturile încearcă o vagă „Sacralizare” prin 
zisa „Fecundare Divină”. Revelaţia Creştină ne Readuce 
Chipul Liturgic ca Resacralizarea Tainei Mamei-Bisericii. 
După căderea din Rai Mama devine profana Femeie şi 
Adam-Omul devine profanul Bărbat. Creştinismul Resacra-
lizează Chipurile. Taina Mamei este Naşterea Fiului. 
Originea Chipului Fiinţial al Mamei este Fiul Dumnezeiesc 
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ce Se coboară-întrupează în Creaţie. Această Taină 
Liturgică a Întrupării Fiului este Adevărata Sacralitate a 
Mamei. Mama este Fecioara absolută ca Origine, că Naşte 
pe Fiul Dumnezeiesc Direct. Originea Fiului este doar 
Dumnezeu Tatăl. În Creaţie, Fiul Creează El Însuşi pe 
Mama Sa, din care Se Naşte şi ca Fiu de Creaţie. 

Ca Dumnezeu, Fiul are doar Tată şi ca Fiu de Creaţie 
are doar Mamă, căci altfel nu ar fi cu adevărat şi Creaţie. 
Dumnezeu Tatăl niciodată nu „fecundează Creaţia”, că ar 
fi o ieşire şi o pierdere de Dumnezeire, ar fi „panteism”, 
de neadmis în Creştinism. Aşa, Fiul Direct şi prin Sine 
Însuşi Se Întrupează în Mama de Creaţie. Aşa, Mama este 
Fecioara care Naşte pe Fiul Dumnezeiesc. Aşa-zisa 
„fecundaţie” nu este Paternitate, ci Filiaţie. Mistic, Fiul 
Dumnezeiesc Naşte Chipul Mamei Sale de Creaţie tocmai 
datorită Chipului Său de Fiu absolut. Chipul de Fiu Naşte 
Chipul de Mamă. Tatăl nu are nici un amestec. Chipul 
Fiului apoi Dăruieşte Primei Creaţii Chipul de Mamă, ca o 
Corespondenţă în Creaţie a Chipului absolut de Tatăl. 
Aşa, „Fecundaţia” nu este Act Patern, ci Act al Fiului care 
Naşte pe Mama Sa, Născându-Se El Însuşi ca Fiu al Mamei. 
„Fecundaţia” nu este „Eros Patern”, ci Naştere de Fiu. 

După Naşterea Fiului, Mama se Ridică la Asemănarea 
cu Chipul Tatălui Fiului. Paradoxal, Întâlnirea de Iubire 
între Mama şi Tatăl are loc după Naşterea Fiului Amân-
durora. Actul „fecundaţiei” nu este întâi Întâlnirea Mamei 
cu Tatăl, ci întâi Naşterea Fiului din Mama, care o face pe 
Mama Creată Vrednică de Întâlnire cu Tatăl Dumnezeu. 
Căderea din Rai anormalizează „raportul Chipurilor”, 
cum zice Sfântul Maxim Mărturisitorul. Aşa, Chipul Fiului 
îşi „omoară” propriul Chip de Fiu şi îşi asumă anormal 
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Chipul Tatălui şi se face „soţul propriei Mame”, tragedie a 
„păcatului căderii”, consemnată şi în mitul antic al lui 
Oedip. De aici, după căderea din Rai, zisa „fecundaţie” se 
face Eros Patern al Fiului ce îşi „omoară Tatăl”. Mistic pur 
Creştin, Fiul niciodată nu distruge Chipul Tatălui şi Fiul 
rămâne Veşnic Fiu al Veşnicului Tată şi al Veşnicei Mame 
de Creaţie. Mistic, Mama are în Sine pe Fiul, are prin 
propria Fiinţialitate de Mamă Germenele Fiului. Mama are 
în Sine pe toţi Copiii-Fraţii Fiului Dumnezeiesc. Mama 
este Mama Cosmică ce are în Sine toate Creaţiile Cosmice. 
Şi ca Mama care are în Sine deja pe Fiul şi Fraţii Fiului, apoi 
se „Urcă” la Întâlnirea cu Suprachipul Tatălui Dumnezeu. 

Mama, ca Pomul Cosmic, ca Biserica Cosmică, are deja 
în Sine toate Seminţele, pe toţi Credincioşii-Fraţii de Creaţie, 
şi prin aceasta devine Asemănare de Chip Corespondent 
al Tatălui. În Faţa Tatălui, Mama este Pururea Fecioară ce 
are deja în Pântece pe Fiul, care El Însuşi şi Direct S-a 
Întrupat în Mama Sa. Întruparea Fiului în Mama Sa este 
Sacralitatea zisei „fecundaţii”, dar fără Tată, ci direct ca 
Act al Fiului ce îşi Naşte Propria Mamă. Întruparea Fiului 
în Mamă este Iubire de Fiu-Copil, Iubire de Dumnezeu şi 
Iubire de Creaţie în Deodată Prezenţă neamestecată. După 
căderea din Rai Iubirea de Creaţie este „falsificată” prin 
„uciderea Iubirii de Dumnezeu”, autodivinizându-se. 

 
Maica Domnului, Tu ai Întrupat 
Pe Fiul care are în Sine Toată Dumnezeirea, 
Prin care şi Tu te îndumnezeieşti. 
El, Fiul, are în Sine  
Toate Chipurile Create 
Şi El le Întrupează în Tine. 
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De aceea, Maica Domnului Preacurată, 
În Tine este Lumea Toată, 
Tu eşti Mama Întregii Creaţii, 
Că eşti Mama Fiului Creator. 
Şi în Fiinţa Ta este toată Creaţia 
Şi Chipul Tău este Recunoscut 
Ca Chipul Mamei Tuturor. 
 
După căderea din Rai, păcatul distruge Chipul Fiului şi 

Chipul Mamei, le face chipuri de desfrâu. De aici, consem-
narea miturilor antice ale cuplurilor Bărbat şi Femeia sa, 
ca dualitatea căderii din Rai. Ca Realitate în Sine este 
Trinitatea Mama şi Fiul în Suprachipul Tatălui. Zisa 
sacralitate a fecundaţiei din miturile antice este o încercare 
de Restabilire a Chipului Primordial. Dar Restabilirea 
Adevărată o Face doar Fiul Dumnezeiesc ce se Întrupează 
în Fecioara-Maica Domnului. Până la Întruparea Hristică 
este mistica căderii din Rai, a zisei „fecundaţii Divine”, a 
Erosului dualităţii contrare. Creştinismul Readuce Chipul 
Iubirii Trinitare, în care Iubirea dintre Dumnezeu şi 
Creaţie este Iubirea Fiului-Copilului Amândurora, Fiul-
Copilul făcând Accesibilitatea Întâlnirii Chipului de 
Mamă-Creaţie cu Suprachipul de Dumnezeu-Tatăl. De 
aici, Chipul misticii Creştine ca Chip Liturgic al Fiului-
Copilului-Mielului Dumnezeiesc ce Se Naşte în Creaţie, ca 
să Ridice Creaţia până în Dumnezeire prin Euharistia Sa. 
Misticile antice necreştine sunt mistici „feministe”, ale 
„fecundaţiei Divine”, misticile dualităţii contrare. Mistica 
pur Creştină este Mistica Sacerdotală Liturgică a Trinităţii 
Necontrare. Doar în aceste Chipuri este Chipul Creştin. 
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14. Mistica Mirelui şi a Miresei 

Fiul este Chip de Veşnic Fiu. Tatăl este Chip de Veşnic 
Tatăl. Mama este Chip de Veşnică Mamă. Aceste Arhechi-
puri sunt Temelia tuturor Chipurilor în Creaţie. Fiul Se 
Naşte ca Fiu al lui Dumnezeu doar din Tatăl, şi Se Naşte 
ca Fiu de Creaţie din Mamă. Naşterea Fiului din Mamă 
este Ipostaza de Mire. Paradoxal, Mirele este greşit con-
siderat Chip de Soţ al Miresei-Soţie. Căderea din Rai 
„falsifică” Aceste Chipuri. Acatistul Maicii Domnului ne 
Revelează Taina Creştină a Miresei ca Mama Fiului, nu ca 
soţia acestuia. „Bucură-te, Mireasă, Pururea Fecioară”. Aici 
nu este vorba de Mireasa Tatălui, ci de Mireasa-Mama 
Fiului-Mirelui. Revelaţia Creştină ne Readuce Chipurile 
Primordiale ce ne răstoarnă chipurile obişnuite ale 
„profanului căderii din Rai”. 

Noul Testament ne vorbeşte de Nunta Mirelui-Fiului pe 
care o face Tatăl Dumnezeu, ce, mistic, este Botezul Hristic 
în Împărăţia lui Dumnezeu a Lumii Create. Nunta, în sens 
Mistic pur Creştin, este deodată Botez, Fiul fiind Fiinţa 
Nunţii. Naşterea din Apa-Hristos şi din Duhul Sfânt este 
Nunta-Botezul Hristic. Aici este o Supralogică ce ni se 
pare greu accesibilă. Mirele este Feciorul-Fiu, Logosul-
Cuvântul Dumnezeiesc ce Se Naşte-Întrupează din Mama-
Mireasa Sa ca Fiu de Creaţie. Doar Fecioria Fiului şi 
Fecioria Mamei dau ipostaza de Mire şi Mireasă. Mama cu 
Copilul în Braţe este Mireasa Mamă Pururea Fecioară. 
Mama este Chip Deplin deodată Mamă şi Fiu, şi această 
Deplinătate o face să se Ridice în Întâlnire cu Suprachipul 
Tatălui Dumnezeu. De aici şi Taina Naşterii noastre. 

Ca Suflet, suntem Creaţi direct de Dumnezeu, şi aşa 
suntem direct Fii Creaţi ai lui Dumnezeu. Şi Sufletul se 
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Naşte în Creaţie ca Întrupare de Suflet Creat prin Mama 
noastră de Creaţie. Ce nevoie mai este atunci de zisul Tată 
trupesc, Soţ al Mamei?… Mistic, Mama are în Sine Capa-
citatea să întrupeze oricâte Sufletele vrea Dumnezeu să 
Creeze. Aici se vorbeşte de aşa zisa „fecundaţie a Mamei 
prin Tatăl”. În fond este Taina Întrupării unui Suflet Creat 
printr-o Mamă de Creaţie. Taina Tatălui de Creaţie este 
tocmai Taina Căsătoriei în Creştinism, Tatăl trupesc fiind 
Actul Sacerdotal şi Liturgic al Iubirii de Creaţie, ce 
Determină Iubirea lui Dumnezeu să Creeze un Nou Suflet. 
Mama se Căsătoreşte cu Tatăl Trupesc de Creaţie ca Taină 
a Întrupării Fiului ca Suflet Creat direct de Dumnezeu 
(vezi Medicina Isihastă şi Isihasm, Dialog în Absolut, 
capitolele Cum ne Naştem şi Destinul Hristic). 

De aici Mistica Căsătoriei ca Taină Sacerdotală. Tatăl 
Trupesc este Real Tată de Creaţie, dar numai în măsura 
Naşterii Copilului Suflet Creat direct de Dumnezeu, 
Adevăratul Tată de Existenţă Creată. Mistic, Tatăl Trupesc 
de Creaţie este doar prin Acest Sacerdoţiu de Naştere a 
Fiului-Copilului din Mamă. Tatăl trupesc este Reprezen-
tantul Mirelui Fiului-Copilului ce se Naşte din Mireasa-
Mamă. Tatăl Trupesc doar ca Viitor Fiu-Copil este Mirele 
Miresei Mame, altfel este un partener sterp „şi gol”… De 
aici, Căsătoria fără Copii este „desfrânare” în Creştinism. 
Chipul de Tată Trupesc este real, dar numai după ce se 
Naşte Copilul, acesta dând Tatălui Suprachip de Tatăl. 
Chipul de Tatăl în Creaţie este Chipul de Preot ce se Dă 
doar prin Hirotonie. Aşa şi Chipul de Tată este doar prin 
Hirotonia ca Naştere a Fiului-Copilului. Naşterea Fiului 
este Hirotonia în Chipul de Tată a Tatălui de Creaţie. De 
aici, Taina Căsătoriei ca Taină a Preoţiei şi a Bisericii, Mama 
fiind Biserica. În aceste Arhechipuri este Taina Creştină. 
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15. Imnul Veşnicei Mame 
 
Chipul Tatălui Dumnezeiesc 
Este Icoana Chipului Iubirii, 
Căreia Se Închină Fiul şi Duhul Sfânt. 
 
Chipul Mamei este Icoana Creată 
Ce are în Sine pe Fiul Dumnezeiesc 
Ce coboară Iubirea pe Pământ. 
 
Originea Iubirii este Tatăl Dumnezeu, 
Şi Fiul Iubirii Creează 
Chipul Iubirii de Mamă. 
 
În cele Două Icoane ale Iubirii 
Dumnezeu şi Creaţia se Întâlnesc 
Şi din Iubirea Veşnică Se Împărtăşesc. 
Chipul Tatălui este Icoana Veşnică 
Şi prin Fiul Icoanei Tatălui, 
Chipul Mamei se face Icoană. 
 
Icoana este Inima Chipului Iubirii, 
Icoana este Inima Dumnezeirii, 
Ce niciodată nu stă pe loc, 
Că are al Iubirii Veşnice Foc. 
 
Chipul Tău, Mamă, 
Este Chip de Iubire-Icoană, 
Chip de Inimă de Dumnezeu, 
Ce Bate prin Chipul Iubirii Fiului Său. 
 
Icoana Chipului Tău, Mamă, 
Pe Dumnezeu în Creaţie coboară, 
În Chipul Fiului Iubirii. 
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Dumnezeu Tatăl este Icoana Adevărată 
Şi Fiul o coboară 
În Chipul Tău de Mamă. 
 
O, Taină ce nu se poate Vorbi, 
Taina doar pentru Închinare, 
Taina dintre Icoane. 

 

16. Cântarea Fiului pentru Mama Sa 

În Actele Liturghiei Hristice, Cele Trei Momente de 
Bază sunt tocmai Taina Acestei Închinări între Icoane. 
Actul Proscomidiei este Cântarea Fecioarei Mame, care ca 
o Prescură Preacurată se face Întruparea Mielului Dumne-
zeiesc, Actul Bunei Vestiri şi al Naşterii din Bethleem. 

 
     Dacă nu ai fi Tu, Maica Domnului, 

Nu s-ar coborî Fiul lui Dumnezeu pe Pământ. 
 
Doar prin Tine, Fiica-Pururea Fecioară a Creaţiei, 
Se Dă Trup Dumnezeiescului Cuvânt.  
 
Este o Iubire de Creaţie 
Ce şi pe Dumnezeu Îl coboară de Sus, 
Este Iubirea Maicii Domnului 
Ce Întrupează pe Domnul Iisus. 
(vezi Trăirea Mistică a Liturghiei) 
 
Cine poate spune Cântarea Fiului Dumnezeiesc ce Se 

Întrupează şi Se Naşte în Braţele Maicii Domnului?… 
Această Cântare a Fiului Vine cu Toată Iubirea absolută a 
Tatălui Dumnezeu. 
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Fiul Dumnezeiesc este Cuvântarea Fiinţială a Dumne-
zeirii în Sine Însăşi, de unde şi numirea de Cuvântul, 
Persoana Cuvântului. 

Cine poate spune Cuvântarea Fiului faţă de Iubirea 
Tatălui-Dumnezeu? Această Cuvântare Dumnezeiască Se 
coboară în Plenitudinea unei Cuvântări de Creaţie. Şi 
aceasta este Inima Fiului Dumnezeiesc ce Se face şi Creaţie-
Om. Chipul Fiului în Creaţie este Chipul Cuvântării, al 
Cântării Iubirii. În Dumnezeire, Originea Iubirii este 
Dumnezeu Tatăl. În Creaţie, Originea Iubirii este Dum-
nezeu Fiul, ce Se coboară în Creaţie, ca un Imn Mamei 
Sale. Doar Fiul are Tot Limbajul Cântării Iubirii faţă de 
Tatăl şi faţă de Mamă. De aceea Creaţia este Dublă Iubire, 
de Tată Chip de Dumnezeu şi de Mamă Chip de Creaţie. 
Fiul este Cel ce Cântă această Dublă Iubire, în întâlnire 
neamestecată.  

De aici Taina Liturghiei Iubirii Fiului Dumnezeiesc, ce 
Uneşte Iubirea lui Dumnezeu cu Iubirea Creaţiei. Şi această 
Unire este posibilă doar prin Arhechipurile Liturgice ale 
Fiului-Preotului şi Mamei-Bisericii, în Suprachipul Tatălui 
Dumnezeu (vezi mai pe larg Isihasm, Ritualul Liturghiei 
Hristice şi Trăirea Mistică a Liturghiei). Ca Act Liturgic, 
Axionul-Imnul Maicii Domnului este momentul când 
Însuşi Fiul Dumnezeiesc Cântă Lauda Mamei Sale-Biserica 
Liturghiei Iubirii Dumnezeieşti pentru Creaţie. 

 
Primul Nume este al Tatălui Dumnezeu, 
Ce Îl Pronunţă Însuşi Fiul Său 
Şi Preasfântul Duh. 
 
Tot Fiul Dumnezeiesc mai Pronunţă un Nume, Cel de 

Mamă. 
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Doar Fiul Ştie Taina Numelui Tatălui 
Şi tot Fiul Ştie Taina 
Numelui Mamei. 
 
Mamă în Mine, Fiul Tău, 
Bate Inima Ta, 
Din care M-am Întrupat. 
Şi în Inima Mea 
Te Întâlneşti cu Tatăl Dumnezeu, 
Eu, Tu şi El. 
 
Tot Limbajul Creaţiei 
Este această Treime 
În Ritualul Duhului Sfânt, 
Deodată Cer şi Pământ. 
 
Mamă, Tu eşti Taina Creată, 
În Tine este Lumea Toată, 
Şi o dată cu Fiul Tău 
Tu cobori în Lume pe Tatăl Dumnezeu. 

 
17. Antimisticile feministe 

Căderea Creaţiei din Chipul Adevărat adaugă Creaţiei 
„antichipurile păcatului”. Zisul „subconştient” este această 
depozitare de antichipuri care, neputând suporta Lumina, 
stau ascunse subteran ca şerpii ce-şi picură otrava de 
moarte. De aici antichipurile Chipului de Fiu, antichipu-
rile Chipului de Mamă. Tatăl este Suprachipul batjocorit 
de aceste antichipuri, dar rămâne Neatins. Toate misticile 
se lovesc de „patologia antichipurilor”. Unii tind spre o 
„ardere directă”, alţii spre o Regrupare a Puterilor Fiinţiale 
de luptă cu „seminţele păcatului-iluziei-ignoranţei” 
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căderii din Rai. În Filocalie, Sfinţii Părinţi vorbesc de 
patimile legate de duhurile diavoleşti ce s-au cuibărit în 
noi, cei păcătoşi. De aici, căutarea unei adevărate Ştiinţe a 
Spiritului şi a Duhovniciei. Ştiinţa laică încearcă o 
„medicină chimico-biologică” care, fiind insuficientă, 
adoptă şi o „psihoterapie”, dar şi aceasta semimaterialistă. 
Mistica, faţă de Teologie şi filozofie, este o privire a 
Realităţii deodată Suflet şi Trup, Spirit şi materie, de unde, 
uneori, amestecul ce produce aşa zisa „mistică bolnă-
vicioasă”. Privind istoric, misticile sunt peste Teologie şi 
peste filozofie, acestea luând de cele mai multe ori din 
mistică suportul Spiritual. 

Majoritatea Teologiilor şi filozofiilor sunt împotriva 
misticilor care vorbesc de o Realitate paradoxală de Taină 
şi Cunoaştere, de Spirit şi materie deodată prezente. Dar şi 
aici este cu adevărat pericolul confuziilor. Nenorocirea 
este că pot apare „antimisticile”, cea mai groaznică boală a 
Spiritului şi Corpului. Dacă astăzi începe să se vorbească 
de „antiteologie”, cum s-a vorbit de antispiritualitate prin 
„materialismul ateu”, antimisticile par să răbufnească cu o 
furie nemaipomenită. De aceea, Creştinismul este pus în 
faţa unor „Răspunsuri clare” faţă de aceste „antimistici”. 
Unii încearcă o „antimistică” de iz creştin, ce este şi mai 
rău. Noi, cu slabele noastre puteri, încercăm, fără a face 
dispute, o Evidenţiere a Purităţii Misticii Creştine. Prea 
puţin s-a insistat asupra acestui fapt, de aceea mulţi ne 
aduc tot felul de critici până la o adevărată „duşmănie” 
nejustificată. Tot ce greşim vom recunoaşte, dar mergem 
înainte în sinceritatea Evidenţierii Purităţii Misticii creştine. 

Numirea de „mistică feministă” pare insultătoare... Ca 
Viziune Creştină, mistica este doar Chip Sacerdotal şi 
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niciodată „chip feminin”. Deci, noi nu „insultăm”, ci 
anormalitatea căderii din Chip este propriu-zis cauza… În 
Viziunea Creştină este Mistica Fiului-Preoţiei în Biserica 
Chipului Maicii Domnului. Sacralitatea Mamei este să 
Nască pe Fiul-Preotul şi niciodată să „fure” Preoţia Fiului. 
Creaţia niciodată nu se poate „face” Dumnezeu, ci doar 
poate să se Împărtăşească de Dumnezeire. Aşa Mama-
Creaţie-Biserica niciodată nu se poate face Preoţie, ci doar 
se poate Împărtăşi din Preoţia Fiului. 

Dacă Mama ar avea „pretenţia” să ia Preoţia Fiului ar 
însemna că Femeia ar avea pretenţia să se „transforme în 
Bărbat”, o adevărată anormalitate împotriva Firii... De aici, 
antichipurile Fiului şi Mamei după căderea din Rai. Adam 
cade din preoţie şi nu mai este lăsat să se Împărtăşească 
din Pomul Vieţii (Facere 3, 24). Căderea din Mistica 
Preoţiei schimbă raportul Chipurilor, cel de Creaţie 
punându-se înaintea Celui Dumnezeiesc. Aşa, chipul 
feminin face „automistica feministă”, în care şi Adam este 
cuprins. Aşa, „mistica magică feministă” îşi desfăşoară 
antichipul păcatului în toată istoria după căderea din Rai. 
Antimisticile, după cădere, sunt în antichipurile „des-
frâului şi perversiunilor” celor mai oribile. Pornografia 
modernă este ultimul antichip al antimisticii. Unii încearcă 
o „sacralizare a misticii feministe” printr-un fel de ocul-
tism magic al erosului, prin aşa zisul „tantrism erotic de 
autoabsorbţie”. Şi aceasta este tot o „mascare” şi o anti-
mistică până la oribila „feminizare subtilă” a Bărbatului şi 
„masculinizarea Femeii”. Toate „automisticile” sunt 
patologia antichipurilor căderii-păcatului. 

Creştinismul Readuce Mistica Preoţiei şi a Bisericii-
Femeii fără amestecare. 
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18. Fecioria şi Castitatea,  
Taina Chipurilor Totale 

Toate misticile evidenţiază Chipul Fecioriei şi Castităţii 
ca Ideal mistic. S-a văzut că Esenţa Fiinţei Create este 
Fecioria Mamei-Maicii Domnului şi Castitatea Fiului ce 
niciodată nu cade în „desfrâu”. Asceza este modalitatea de 
menţinere a acestora. Căsătoria este Taina Sacralizării 
Familiei de Creaţie. Mulţi amestecă aceste Chipuri sau le 
contrariază. Noi încercăm o Identificare a lor în Arhechi-
purilor Revelaţiei Creştine. Mare atenţie, să nu amestecaţi 
Chipurile Pure de Rai cu cele după căderea din Rai, ce 
adaugă „antichipurile”. Mistica, după cădere, are „dualita-
tea contrară” Feciorie şi desfrâu, Castitate şi perversiune, 
Asceză şi orgie. Toate misticile bolnăvicioase şi patologice 
cad în aceste extreme. Noi trebuie să ţinem cont de 
Reperele de bază ale Revelaţiei Creştine. 

Dumnezeirea Treimică este Arhechipul Tatălui Dumne-
zeu. Cele Trei Persoane Dumnezeieşti, Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh sunt în Deofiinţa Chipului Tatălui, Originea 
Absolută în Sine. Unii încearcă să introducă un „fel de 
principiu feminin” în Treimea Dumnezeiască, ca chip al 
Sfântului Duh, ce este o aberaţie şi de neacceptat în 
Viziunea Creştină. Dumnezeirea este doar Chipul Tatălui, 
fără dualitatea ce este doar în Creaţie. 

Creaţia este în Originea Fiul Tatălui Dumnezeiesc, încât 
Creaţia începe cu Chipul Fiului. „La început a fost Cuvântul-
Fiul... prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). Chipul Fiului 
Creator Creează apoi Chipul Mamei de Creaţie, Maica 
Domnului, Lumina Creată ce Întrupează Supralumina 
Fiului Creator. Aşa, Fiul, ce are Originea doar în Tatăl 
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Dumnezeu, Creează Originea de Creaţie, pe Mama. Astfel, 
Mama este corespondenţa în Creaţie a Suprachipului de 
Tatăl Dumnezeu. Paradoxal, Originea Mamei este Fiul 
Tatălui, care Creează şi o Origine de Creaţie ca Mama. 
Tatăl Dumnezeu este Supra-Fecioria Dumnezeiască, 
întrucât fără alt chip Naşte din Propriul Chip Treimea de 
Sine Însuşi. La fel şi Mama trebuie să fie Fecioria de 
Creaţie, ca Originea Familiei-Treimii de Creaţie. 

De aici Veşnicul Masculin şi Veşnicul Feminin al 
Misticii Creştine, dar fără contrarietatea căderii din Rai. 
Arhechipul Veşnicului Masculin este Chipul Fiului Dum-
nezeiesc, Arhechipul Castităţii, Veşnicul Mire-Feciorul 
Mistic. Fiul, fiind deja Născut din Tatăl Dumnezeu, are 
deja origine. Aşa, Originea Fiului, ca Mama, este o Origine 
ce niciodată nu se poate confunda sau amesteca în 
Originea în Sine a Tatălui. De aici, Veşnicia Chipurilor lor 
în dialog fără pierdere sau amestecare. De aici Arhechi-
purilor Misticii Creştine, paradoxale pentru noi: 

– Suprachipului Tatălui-Suprafecioria Absolută; 
– Chipul Fiului-Castitatea Veşnică; 
– Chipul Mamei Create-Fecioria Veşnică. 
Creştinismul Readuce Mistica Preoţiei şi a Bisericii-

Femeii fără amestecare. 
Şi traducerea-transpunerea acestora:  
– Taina Dumnezeirii Tatălui-Supraeternul; 
– Taina Fiului-Preoţia-Coborârea Dumnezeirii Tatălui în 

Creaţie; 
– Taina Mamei-Bisericii-Eternul de Creaţie. 
Doar în Aceste Chipuri se Identifică Chipul Misticii pur 

Creştine, Cel Revelat de Scriptură şi Sfinţii Părinţi, Trăitori 
Adevăraţi ai Vieţii Creştine. Aici este şi Temeiul Mistic al 
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Fecioarei şi Castităţii ca Ideal al Vieţii Creştine. Aşa, 
Aceste Chipuri nu mai sunt „izolări sau singularităţi”, ci 
însăşi Deplinătatea Chipurilor. Trebuie menţionat că 
Aceste Chipuri sunt Treime-Comunitate-Familie şi nicio-
dată distrugerea acestora. Mare atenţie la Chipul Comu-
niunii Creştine. În Creştinism nu există „singularitate”, ci 
doar Comuniune în Unire Necontrară. Pentru noi, cei 
căzuţi din Chipul de Rai, pare paradoxal şi peste Fire. Noi 
considerăm Fecioria şi Castitatea ca pe ceva ce contrazice 
Familia şi Comuniunea. În Viziunea Misticii Creştine, din 
contră, Fecioria este Baza şi Izvorul Familiei. Suprasfin-
ţenia Dumnezeirii coboară în Creaţie prin Fiul ce Creează 
Sfinţenia de Creaţie, pe Fecioara Mamă. De aici Sfinţenia 
de Creaţie ca Feciorie şi Castitate. Dar Fecioria Aceasta nu 
este „singularitate de Sine”, ci tocmai Deplinătatea Comu-
niunii, ca Mamă şi Fiu al Tatălui Dumnezeu, ca Unire în 
Creaţie şi Supraunire a Creaţiei cu Dumnezeu. Supra-
fecioria Tatălui Dumnezeu este în Chipul Treimii. Fără 
Treime nu este Chipul de Tată. Tatăl este Iubirea absolută 
şi Iubirea este Trinitate-Comuniune de Sine. Aşa, Fecioria 
de Creaţie, ca Mamă, este Iubirea-Comuniunea de Creaţie. 

Fiul coboară Liturghia Iubirii Tatălui Dumnezeu în 
Creaţie şi tot Fiul Ridică Liturghisirea Iubirii de Creaţie a 
Mamei-Bisericii în Sus la Dumnezeirea Tatălui Dumnezeu. 
Doar Fecioria poate sta în Faţa Suprafecioriei Tatălui 
Dumnezeu. De aici Egalitatea, de analogie, a Mamei cu 
Tatăl. În Viziunea Creştină, Iubirea este Fiinţa în Comu-
nicare-Relaţie. De aici Deplinătatea Chipului Fiinţei ca 
Iubire-Persoană-Feciorie-Sfinţenie. Doar această  Integra-
litate de Chip este Esenţa Misticii Creştine. 
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Chipul este Deplinătatea Fiinţială de Sine. Şi doar da-
torită Chipului Deplin este posibilă Comunicarea-Relaţia 
de Sine şi peste Sine. Persoana-Iubirea-Comuniunea nu 
este „produs”, cum spun alţii, ci este Chipul de Sine, care 
apoi determină şi Relaţia între Chipuri de Familie de 
Persoane-Iubiri-Comuniuni. Noi insistăm mult pe Taina 
Deplinătăţii Chipului Fiinţial înaintea Relaţiei între 
Chipuri. Filozofii pun Relaţia între „principii de Chipuri” 
ce produc apoi Chipurile de Persoană şi Iubire. Nu este 
adevărat. În Fiinţă nu este „devenire la Chip şi Persoană”, 
ci Chipul şi Persoana sunt Originea Fiinţei. De aici insis-
tenţa noastră pe Chipul Trifiinţialităţii de Sine ca Chip 
Deplin, ca deja Potenţa Treimică a Relaţiei Persoanelor 
Treimice (vezi pe larg în Isihasm, Taina Chipului Treime). 

Dacă nu este Chipul deja Persoană Deplină, nu poate fi 
nici Relaţie între Persoane, deja Potenţa de Relaţie a Chi-
pului în Sine Fiinţial este Izvorul Relaţiei Interpersonale. 
Iubirea nu este un produs, ci Potenţa deja Iubire. La fel, 
Persoana nu este produs al Relaţiei, ci Potenţa de Relaţie. 
De aici şi Mistica Fecioriei, care nu este un produs, ci Potenţa 
Familiei şi chiar Chipul Deplin al Familiei. Se vorbeşte în 
Mistică de Trăirea Totalităţii Cosmice. Unii vorbesc de o 
Unificare cu Universul, până la Identificare cu Dumnezeu, 
aşa cum spun indienii: „eu sunt Dumnezeu”.  

În Viziunea Creştină nu se amestecă Dumnezeirea cu 
Creaţia, dar se evidenţiază şi Totalitatea Chipului de Creaţie 
ca o Copărtăşie neamestecată. Dumnezeirea este Chip 
Deplin în Sine. Creaţia, ca Chip şi Asemănare (Facere 1, 
26), este de asemenea Deplinătate de Chip Creat. Această 
Deplinătate face Chipul Creat Copartener cu Chipul 
Creator Dumnezeiesc, ca Dialog de Împărtăşire fără 
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amestecare sau confundare, Chipul Deplin fiind tocmai 
Păstrarea neamestecării. Fără Chipul Deplin al Creaţiei, 
Mistica este într-adevăr panteistă. Doar Chipul Deplin de 
Creaţie dă Chip real de Creaţie. 

Aşa, noi insistăm pe Chipul Deplin al Creaţiei, care se 
identifică în Chipul Mamei Create de Chipul Deplin al 
Fiului Dumnezeiesc, Coborârea Chipului de Dumnezeu în 
Chipul de Creaţie. Şi Personal Chipul Deplin al Creaţiei 
este Chipul Fecioarei-Chipul Mamei şi Chipul Castităţii, 
Chipul Fiului. Mistic, se zice că fiecare din noi, ca Per-
soane şi Individualităţi, suntem deodată Fiu-Mamă-Tată. 
Mare atenţie la Chipurile Creştine ale acestora. După că-
derea din Rai se rup şi se amestecă până la caricaturizare, 
de unde miturile acestora. Noi le Reidentificăm în reve-
laţia Chipului Treimii Dumnezeieşti. 

Tatăl Dumnezeu este Chipul Deplin care are deja pe 
Fiul şi Sfântul Duh, încât Tatăl niciodată nu a fost fără Fiul 
şi fără Sfântul Duh. De aici şi analogia Chipului de Creaţie 
ca Deplinătate de Chip Creat, în care Chipurile Treimii-
Familiei de Creaţie sunt deja existente şi niciodată în lipsa 
vreunuia. Miturile căderii rup şi chiar contrariază-pola-
rizează Chipurile, dar noi le Reidentificăm. Fiecare suntem 
Treime de Chip Creat, dar în Ordinea Revelaţiei Creştine, 
adică întâi Chip de Fiu, apoi de Mamă şi ca Încununare, 
Suprachip de Împărtăşire, Chip de Tatăl-Îndumnezeirea 
Creaţiei, de care vorbesc Sfinţii Părinţi.  

De aceea Omul este Chip de Încununare a Creaţiei, ca 
Chip de corespondenţă a Chipului Tatălui Dumnezeu, 
întrucât Omul este Deofiinţa-Deochipul Întregii Creaţii; 
Îngeri, Natură şi Om, după cum şi Tatăl Dumnezeu este 
Deofiinţa şi Deochipul Treimii Persoanelor Dumnezeieşti. 
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Noi fiecare suntem Înrudire-Frate cu Fiul Dumnezeiesc, ca 
Chip de Fiu, pe plan Cosmic Înrudire cu Îngerii (de unde 
Îngerul păzitor al fiecăruia). De asemenea şi totodată 
suntem Înrudire cu Chipul Mamei, ca Fii ai Mamei din 
care ne Naştem şi, cosmic, Înrudiţi cu Natura din care 
luăm Elementele Vieţii (de unde Hrana permanentă din 
Natură). Şi suntem Înrudiţi cu Omul în Chipul căruia ne 
Naştem şi Vieţuim. 

Ştiinţa medicală zice că noi suntem Chip de Bărbat sau 
de Femeie ca exterior biologic. Psihologia zice că suntem 
caracter masculin sau feminin. Religia zice că suntem Chip 
Creat ca Suflet şi Corp, în care este Pecetea Chipului lui 
Dumnezeu. Ca Mistică Integrală, toate aceste Trei Chipuri 
ne definesc pe noi. Mistica vorbeşte de Trifiinţialitatea 
noastră, Fiu-Mamă-Tată, ca Fiu de Creaţie, ca Fiu al 
Mamei Create şi ca Fiu de Creaţie al Tatălui Dumnezeu. 
Misticile oculte fac o mitizare până la o mistică magică a 
celor Trei Chipuri. Aşa fac din Corpul Biologic o mistică 
feministă-erotică, din Psihic fac o mistică zis contem-
plativă şi peste acestea zisa mistică divinatorie, a trăirii 
Divinului prin cele două, ca absorbire în Divin. Unii fac 
pretinsa „ştiinţă” magică a ziselor „planuri de coborâre a 
Divinului şi de Reurcare a Acestuia”.  

În Viziunea Creştină, noi trecem peste „magia involu-
ţiei şi evoluţiei”, ce este rezultatul căderii din Rai. Căderea 
rupe Integralitatea Chipului de Creaţie şi-l face „părţi de 
Chip”, de unde impresia de planuri de evoluţie şi deve-
nire. Viziunea Creştină este a Chipurilor Depline de la 
început, ca Indestructibile. Este degradant pentru Dumne-
zeul Creştin să Creeze o Creaţie incompletă fără Chip... 
Dumnezeu este Chip Treimic Deplin şi Creaţia nu poate fi 
decât în Asemănare cu El. Căderea o anormalizează. 
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19. Cer şi Pământ, Lume şi Eternitate 

„Precum în Cer aşa şi pe Pământ”, zice Rugăciunea 
Domnească a Însuşi Fiului lui Dumnezeu. „În Cer nu se 
însoară şi nu se mărită, vor fi ca îngerii”, zice de asemenea 
Domnul în Evanghelie. Se fac multe speculaţii şi în acest 
sens. Ca Viziune Creştină Arhechipurile Depline ale 
Revelaţiei Scripturistice ne dau descoperirea realităţii. 

Noi nu putem ieşi din realitatea în care suntem, dar nici 
nu putem accepta permanenţa acesteia. Mistica aspiră la 
Mântuire, la Sacralizarea Vieţii profane şi relative. Se 
vorbeşte de şcoala Vieţii noastre de pe Pământ în vederea 
Vieţii Cereşti. În mod normal nu trebuia să fie căderea din 
Rai. În Rai era o Creştere şi o înmulţire, dar de altă factură. 
Căderea schimbă Chipul, dar nu poate distruge Chipul. În 
Rai se spune că întâi se va vedea Sufletul şi apoi Corpul, 
Sufletul fiind Fiinţa reală a noastră. Căderea în păcat 
orbeşte Sufletul şi se inversează raportul, Corpul luând 
locul de evidenţiere (vezi Sfântul Maxim Mărturisitorul). 
Adam şi Eva se văd „goi”, îşi văd Corpul gol de Suflet 
(Facere 3, 7). Sufletul orbeşte şi se vede doar Corpul, „se 
văd goi”, li se deschide vederea Corpului. 

Ca Rai se vedea direct cu Sufletul prin totodată vederea 
Corpului, care însă era secundară în raport cu vederea 
Sufletului. Căderea opreşte vederea Sufletului şi se 
rămâne doar cu vederea Corpului. În mod normal, Mistica 
trebuie să fie Unirea Integrală a Chipului de Creaţie Suflet 
şi Corp cu Dumnezeirea. După cădere se mai adaugă o 
„mistică de Creaţie”, de Reunire a Corpului cu Sufletul, ca 
de-abia atunci să se facă Adevărata Mistică a Unirii cu 
Dumnezeu. După cădere, mistica Unirii Sufletului cu 
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Corpul este confundată şi amestecată cu Unirea cu 
Dumnezeu, de unde mistica confuză a căderii Creaţiei. 

Creştinismul Vine cu Identificarea Adevăratei Mistici, 
în deosebirea celei de Rai şi a celei de cădere. Mistica 
Unirii Sufletului orb cu al său Corp este automistica de 
refacere a Chipului căzut. Misticile necreştine se opresc la 
această mistică, confundând Sufletul cu însuşi Dumnezeu. 
Mare atenţie. În Viziunea Creştină, Sufletul este Creaţie ca 
şi Corpul. Sufletul este după Chipul şi Asemănarea lui 
Dumnezeu, dar este Creaţie. Aşa, Adevărata Mistică este 
Supramistica Unirii Sufletului Creat cu Dumnezeu Crea-
torul. Au dreptate şi misticile de Creaţie, că noi trebuie să 
ajungem întâi la Redescoperirea Propriului Suflet, dar noi 
nu ne oprim la aceasta şi nu ne „autodivinizăm”, 
considerându-ne propriul Suflet ca Însuşi Dumnezeu. Noi 
nu facem „magia misticii propriului Suflet”, ci aspirăm la 
Supramistica Unirii Propriului Suflet cu Dumnezeu Cel 
Dincolo de Sufletul nostru Creat. Aceasta este Adevărata 
Mistică Creştină. Nici noi, însă, nu putem ieşi aşa de uşor 
din lumea păcatului. Aici este „lupta Duhovnicească”. 

 

20. Duhovnicia Chipurilor de Creaţie 

Mulţi consideră căderea din Rai un „mit şi o poveste 
simbolică”. Este o „memorie ancestrală” la toate popoa-
rele. Fără această „Conştiinţă” Creaţia îşi pierde Propria 
Conştiinţă de Sine. Misticile panteiste au dreptate când 
vorbesc de „impersonalismul Creaţiei”, când uită de căderea 
din Rai. Fără căderea din Rai Personalismul Creaţiei este 
iluzia de care se vorbeşte. Creştinismul este Religia Supra-
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personalizării, de unde Rememorarea atât a propriei 
Conştiinţe de Creaţie, cât şi a Supraconştiinţei faţă de 
Dumnezeu. De aceea noi facem la tot pasul raportarea cu 
antichipul căderii. Vorba lui Aristotel, dacă ne-am întoarce 
la Origini, ar trebui să „Reconstruim o altă Logică a 
Gândirii”. Gândirea greacă are o vagă amintire a căderii 
Spiritelor în materie, dar a uitat de Actul propriu-zis al 
căderii din Rai. 

Revelaţia Creştină vine cu această „altă Logică” a 
Originilor. De aceea Creştinismul pare multora o „Logică 
contrară Logicii noastre obişnuite”. Această „altă Logică” 
este Mistica pur Creştină. Logica dualistă a contrariilor 
este logica ruperii Integralităţii Chipului. Noi avem nevoie 
mai întâi să ne Refacem Integralitatea Chipului. De aici 
necesitatea, totuşi, a „logicii contrare”, prin care ne vedem 
„căderea”. Dar oprirea în „logica contrariilor” este o 
„inaccesibilitate” în Adevăratul Chip, ce este Dincolo, în 
„Altă Logică”, a Trinităţii, doar a Afirmaţiilor fără contrar. 
Antichipurile căderii în contrarietate noi le deosebim prin 
dualitatea Bine-Rău, pozitiv şi negativ. Însă noi aspirăm la 
Chipul Integral Dinaintea ruperii Chipului în „Bun şi 
Rău”. 

Duhovnicia noastră este deocamdată „lupta” cu răul, cu 
antichipurile Chipului de Fiu şi de Mamă. Desfrânarea, 
masturbaţia, perversiunea sunt antichipurile Chipului 
Fiului de Creaţie şi ale Chipului de Mamă. Pornografia 
este „ultima degradare a antichipurilor”. Aşa, Duhovnicia 
este Castitatea, Fecioria şi Căsătoria, ieşirea din antichi-
purile căderii, urmând apoi intrarea în Suprachipul Purei 
şi Perfectei Iubiri Chip de Tatăl Dumnezeu. 
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21. Sacralitatea Chipului Familiei de Creaţie 

S-a văzut că Chipul Creaţiei începe cu Chipul Fiului lui 
Dumnezeu, care Creează Chipul Mamei-Maicii Domnului 
în care se Întrupează El Însuşi. Aşa, primul Chip al Creaţiei 
este Chipul Mamei Create. Chipul Maicii Domnului nu 
este simplu Instrument de Întrupare a Chipului Fiului 
Dumnezeiesc, ci este cu adevărat Teotokos-Născătoare de 
Dumnezeu, de Dumnezeu-Omul. Unii speculează, zicând 
că Maica Domnului Naşte pe Omul Hristos, în care apoi 
„principiul zis Hristic” se coboară şi-L face pe Mesia 
Hristos... Mare atenţie la Adevărata Revelaţie Creştină. 
Maica Domnului este cu Adevărat Teotokos, Născătoare 
de Dumnezeu Omul Direct, Deodată Dumnezeu şi Om în 
Unica Persoană Hristos. 

Nu există Hristos Separat de Omul Hristos, ci este doar 
Unicul Fiu al lui Dumnezeu Hristos care se Face Unicul 
Om Hristos. Omul Hristos este doar datorită Dumne-
zeului Hristos. Este Logosul Fiului lui Dumnezeu Cel 
Înainte de Creaţie. Logosul Se Face Trup-Creaţie (Ioan 1, 
14) doar în Unicul Trup-Creaţie Hristos. Există doar 
Unicul Logos Fiul-Cuvântul Dumnezeiesc, care totodată 
Se face Unicul Întrupat Hristos şi Acest Unic Hristos 
Întrupat Se face apoi Chipul tuturor Chipurilor-Fraţilor 
Hristici de Creaţie. Aici se încurcă unii care pun înainte 
zisele „principii Logosice”, care apoi s-ar Întrupa în 
diverşi Mântuitori...  

Ca Viziune Creştină, Unicul Logos Fiul lui Dumnezeu 
El Însuşi Direct şi Personal Se Face Unicul Hristos Mân-
tuitorul, fără „intermediari Logosici”. Toţi zişii „interme-
diari” sunt „Următorii şi Slujitorii” Unicului Mântuitor 
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Hristos Unicul. Aşa Unul este Logosul Hristos în Cer şi pe 
Pământ. Unul în tot Universul Cosmic şi Unul ce Face 
Actul Mântuirii, fără nevoia de „ajutători intermediari”. 
Cei care sunt cu El sunt Următorii Sfinţi, Fraţii Creaţi, care 
cu Puterea şi în Chipul Lui Unic Hristifică cele „păcătoase 
şi decăzute”. De aici şi Unica Maica Domnului Hristos, 
Teotokos. Dacă celelalte Creaţii sunt Chipuri ale Unicului 
Chip Hristos, aceste Creaţii au totodată Unicul Chip al 
Unicei Mame a lui Hristos Omul. Cele Două Arhechipuri 
Primare, Chipul Fiului Dumnezeiesc şi Chipul Maicii Sale, 
sunt Originile celorlalte Chipuri de Creaţie, ca Ramurile 
Pomului Unic Cosmic. 

S-a văzut că Pomul Cosmic este Maica Domnului-
Biserica cea Cosmică, ce are rădăcinile, însă, în Pământul 
Cosmic-Fiul Dumnezeiesc ce S-a făcut Trup-Creaţie (Ioan 
1, 14). Paradoxal, Baza Substanţială a Creaţiei este Fiul, 
Apa Primordială-Pământul Netocmit şi gol (Facere 1, 2) în 
care se Naşte Lumina-Fiinţa Mamă Creată. Aici este Taina 
Cosmogoniei Creştine. Apa este Chipul Fiului Dumne-
zeiesc şi Lumina Chipul Maicii Domnului. Apa Cea Vie 
Naşte Viaţa Creată. Viaţa Creată are Originea în Viul 
Dumnezeiesc. Paradoxal, Apa este Sămânţa Luminii şi 
Lumina Rodeşte Fructele Seminţelor Apei-Fiului, ca Fraţii 
Fiului. Simbolurile Ancestrale ne vorbesc parabolic de 
Arhechipurile Primordiale pe care căderea le umbreşte 
până la mitizările caricaturale. 

Creştinismul vine cu Rememorarea Arhechipurilor ca 
Baza Chipului Familiei de Creaţie. Fiinţa Familiei de 
Creaţie este Fiul-Fratele Fiului Dumnezeiesc. Arhechipul 
Fiului dă Naştere Arhechipului Mamei şi al Mamei se Urcă 
în Suprachipul Tatălui, ce este doar al lui Dumnezeu. 
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Mistic, în Creaţie este Agape-Dragoste Fiu, Mamă şi 
Mamă, Fiu în Iubire Transcendentală ce este Dincolo de 
Creaţie, doar Chip de Dumnezeu. Chipul Iubirii este 
Suprachip, ca Chip de Dumnezeu Coborât în Creaţie şi 
Dăruit Creaţiei, în care Creaţia Urcă ca Împărtăşire-
Îndumnezeire. 

Noi în mod greşit folosim numirea de Iubire în Familia 
de Creaţie. Chipul Iubirii este Arhechipul lui Dumnezeu 
Tatăl. Dragostea este Sfântul Duh şi Dăruirea este a Fiului 
(vezi şi Triadele Chipului Persoanei din „Memoriile unui 
Isihast”). În Dumnezeire sunt toate Feţele Iubirii ca Treime 
de Persoane Dumnezeieşti Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. În 
Creaţie se începe cu Fiul-Dăruirea, prin Fiul se ajunge la 
Dragostea-Mamă şi Agape Dăruire-Fiu coboară Supra-
chipul de Tată-Iubire Dumnezeiască. Fiţi atenţi la aceste 
Chipuri de Taină, ca să puteţi deosebi Chipurile, altfel 
faceţi mari confuzii, până la denaturarea păcatului căderii 
din Chipul de Rai. 

Creaţia nu are ca Tată decât pe Dumnezeu Creatorul, 
care Singurul Creează Sufletele de Creaţie. Dragostea 
Mamei Întrupează Sufletul Creat şi-l face Copil-Fiu de 
Creaţie. În Familia de Creaţie este într-adevăr şi Tatăl de 
Creaţie, dar nu ca Origine, ci ca Legătura cu Supraoriginea 
din Dumnezeu. Fiţi atenţi la Chipurile noastre de Creaţie. 
Noi suntem după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu 
(Facere 1, 26). Fiul-Cuvântul ne Creează (Ioan 1, 1-3). „La 
început a fost Cuvântul... prin EL toate s-au făcut”. „Cine 
M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). Fiul este 
Asemănarea Dumnezeiască a Tatălui. Prin Fiul şi noi, 
Creaţia, Primim Asemănarea cu Tatăl, ca Fii Creaţi ai Tatălui 
Dumnezeu prin Fiul Creator. Aşa, Chipul de Creaţie este 
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Chip Dăruit ca Suprachip ce nu este propriu Creaţiei, ci 
este de origine Dumnezeiască, pe care îl Primim în Dar. 
Chipul de Om nu este al naturii de Creaţie, ci Suprachip, 
ca Transpunere în Creaţie a Chipului de Dumnezeu. 

Aşa, Chipul de Om este Chipul Sfânt-Dar Dumnezeiesc 
prin care „omul este Om”, Purtător de Chipul lui Dum-
nezeu. Omul Poartă în Fiinţa sa Creată Chipul lui 
Dumnezeu. Adam este Chip de Om Creaţie prin Chipul 
lui Dumnezeu Transpus în Chip de Om. Aşa, Numele de 
Om este Sacrul de Creaţie. Însuşi Iisus se Numeşte pe Sine 
Fiul Omului. Fiinţa Omenească este purtătoarea de Chipul 
lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat este 
Purtător de Chip de Om. Adam, Omul-Purtător de Chipul 
lui Dumnezeu, se face coborâtorul Chipului lui Dumnezu 
în Creaţie, de unde Taina Preoţiei, coborârea Chipului de 
Dumnezeu în Creaţie. Adam, Omul, Primeşte o 
„Preînchipuire de Hirotonie Sacerdotală” ca Chip de Tată 
de Creaţie, de unde Numirea Preotului de Părinte. De aici 
Sacralitatea Familiei de Creaţie. 

Adam-Omul se face Preoţie-Tată doar dacă Eva-Mama 
Naşte-Coboară pe Fiul. Dar şi Mama nu poate Naşte pe 
Fiul-Copilul de Creaţie decât prin Preoţia Tatălui ce 
coboară pe Fiul-Copilul de Creaţie al lui Dumnezeu. Taina 
Căsătoriei este în această Capacitate a Bărbatului Adamic 
de a fi Coborâtor-Preoţie de Chipul lui Dumnezeu în 
Creaţie. Aşa, noi, Fiii de Creaţie, avem în primul rând ca 
Origine pe Dumnezeu Cel care ne Creează Sufletele ce 
sunt Coborâte prin Preoţia Adamică-Tatăl de Creaţie. Este 
Acelaşi Chip al Liturghiei Iubirii lui Dumnezeu ce coboară 
în Creaţie prin Preoţia în Sine a Fiului Dumnezeiesc. 
Preoţia este cea care coboară Iubirea lui Dumnezeu în 
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Biserica de Creaţie-Lumea Creată. Această Preoţie Litur-
gică este fondul. 

La fel, în Taina Căsătoriei, Preoţia de Creaţie Adamică 
poate coborî Iubirea lui Dumnezeu ce Creează un nou 
Suflet Creat, care apoi prin Biserica-Mama se Naşte. Aşa, 
Tatăl de Creaţie este coborâtorul Iubirii lui Dumnezeu 
Tatăl, datorită căreia este posibilă Naşterea Fiilor de 
Creaţie. Dar Preoţia Tatălui de Creaţie este doar prin 
Iubirea Fiului-Copilului de Creaţie. Aici trebuie subliniat 
şi accentuat. În Creaţie Copilul îl face pe Bărbat Tată şi pe 
Femeie Mamă, Copilul Euharistia Liturghiei Căsătoriei. 
Doar Iubirea Bărbatului pentru Copilul său îi dă Chipul 
de Tată, ca şi Femeii Chipul de Mamă. 

Aşa, Sacralitatea Familiei de Creaţie este Iubirea 
Copilului-Fiului, prin care Bărbatul primeşte „Hirotonia de 
Tată şi Femeia Sfinţirea de Biserică-Mamă”. Căderea din 
Rai, în primul rând, desfiinţează Preoţia Adamică ca 
„rupere de Dumnezeu”, de unde zisul „păcat Adamic”, ce 
o Desacralizează şi pe Eva. Păcatul Adamic este „căderea” 
din Chipul lui Dumnezeu al Chipului Creat, pierderea 
Capacităţii de Preoţie de Creaţie. Aşa, Adam devine 
„simplu Bărbat şi Eva simplă Femeie”, care prin Căsătorie 
nu mai fac Liturghia Iubirii Copilului, ci fac „magia 
autoiubirii-plăcerii proprii”, de unde apariţia „desfrânării-
eros”, în care Naşterea Copilului este un „intrus ce 
desfiinţează erosul autodesfătării”. 

Miturile „iubirii Bărbat şi Femeie” fac imnul propriilor 
chipuri, şi niciodată „Imnul Copilului”. Aici trebuie 
accentuat ca Taină Creştină Imnul pentru Copil, pentru 
Taina Iubirii de Creaţie. În Dumnezeirea Treimică, Iubirea 
Tatălui pentru Fiul Dumnezeiesc este Taina Tainelor.  
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La fel în Creaţie: tot Iubirea pentru Copil-Fiu de Creaţie 
este Taina Creaţiei. Nu există Iubire decât pentru Fiul, şi 
prin Fiul este Iubire şi de celălalt. Aici este Taina Iubirii, ca 
Treime a Tatălui pentru Fiul. Toate Iubirile care nu au în 
Mijloc Fiul nu mai sunt Iubiri Chip de Dumnezeu. De aici 
şi Taina Misticii Creştine, a Iubirii lui Dumnezeu pentru 
Creaţie prin Fiul Creator şi a Iubirii Creaţiei faţă de 
Dumnezeu tot prin Fiul Dumnezeiesc Întrupat în Mama-
Maica Domnului. Arhechipurile Iubirii sunt: Suprachipul 
Tată, Chipul Fiului şi Chipul Mamei. Fără acestea, deodată 
şi fără amestecare, nu este Chip de Iubire Perfectă.  

În Dumnezeirea Treimică Suprachipul Tatălui Dumnezeu 
este Originea Absolută, de aceea nu există Chip de Mamă, 
încât Tatăl Naşte Direct Iubirea pentru Fiul în Purcederea 
Sfântului Duh. În Creaţie, Creaţia fiind în Originea 
Creatorului, „apare” şi Chipul de Mamă de Creaţie, prin 
care Creatorul Coboară Chipul Său. Şi Creatorul fiind 
Cuvântul-Fiul prin care „toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3), 
Creează Chipul de Mamă de Creaţie, prin care tot Fiul este 
„Centrul Iubirii”. 

 
22. Isihasm, Taina Chipului Maicii Domnului 
Esenţa Creştinismului este Iubirea. În Limbaj Creştin, 

Iubirea are Chipul Însuşi al lui Dumnezeu. Aşa, Chipul 
Treimii Dumnezeieşti este Chipul Iubirii. Doar ca Chip 
Treimic este Chip de Iubire. Tot ce nu este Chip Treimic 
nu este Iubire. Căderea din Rai aduce „dualitatea” şi dua-
litatea aduce „contrarul” şi contrarul aduce „căderea din 
Chipul Iubirii”, şi de aici toate „nenorocirile antichipu-
rilor, antiiubirii”. Chipul Dumnezeirii în Sine Însuşi este 
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Iubirea ce nu este simplă însuşire, ci Însuşi Chipul Fiinţei 
în Sine. Este şi o iubire Calitate-Însuşire, dar ca prelungire 
Energetică Harică a Iubirii Fiinţiale, Originea celei 
Calitative. 

Creştinismul este în primul rând Chip Fiinţial al Iubirii. 
De aceea Numele Iubirii este Treimic: Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh ca Dumnezeu şi este Treimic de Creaţie: Tată, Copil, 
Mamă. Fără această Treime Deodată în Egalitate, neames-
tecată şi niciodată în lipsa vreuneia, nu este Chip de Iubire 
Adevărată. Noi, ca Limbaj Mistic Isihast, traducem aceasta 
ca Iubire, Dragoste, Dăruire, Tatăl, Sfântul Duh, Fiul, ce în 
Creaţie este Tată, Copil, Mamă. În Dumnezeire Iubirea 
Tatăl Purcede Dragostea Sfântului Duh pentru Fiul şi 
Naşte pe Fiul. În Treimea Dumnezeiască, astfel, Iubirea 
Tatăl este Originea absolută din care Dragostea Sfântului 
Duh şi Dăruirea Fiul sunt Deodată şi în Egalitate. 
Dragostea Sfântului Duh este Iubirea Tatălui spre Fiul şi 
tot Sfântul Duh Se face apoi Dragostea Fiului spre Tatăl. 
Sfântul Duh este Purtătorul Iubirii dintre Tatăl şi Fiul, este 
Dragostea.  

Aici se încurcă catolicii cu „filioque”. Originea este doar 
Unicul Tatăl Deodată şi pentru Sfântul Duh şi pentru Fiul, 
dar Sfântul Duh ca Mişcare a Tatălui spre Fiul Se face 
totodată şi Mişcare a Fiului spre Tatăl, de unde impresia 
că Sfântul Duh ar Purcede şi de la Fiul. De aici şi în 
Familia de Creaţie Esenţa Familiei este tot Fiul-Copilul, 
dar în Creaţie fiind Creată prin Creator, începe cu Dragostea 
Fiului pentru Mamă, Fiul-Cuvântul Dumnezeiesc ce Creează 
pe Maica Domnului, care să-l Întrupeze în Creaţie. 
Originea în Dumnezeire este Tatăl Absolut care Purcede şi 
Naşte Direct şi fără „intermediar”. În Creaţie, originea este 
Fiul-Cuvântul „prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). 
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Dacă în Dumnezeire Originea este Tatăl, în Creaţie 
Originea este Fiul. Tatăl Purcede pe Sfântul Duh şi Naşte 
pe Fiul în Dumnezeire. În Creaţie Fiul Naşte pe Mamă şi 
tot Fiul Purcede pe Tatăl de Creaţie. În Dumnezeire Fiul 
Se Naşte fără Mamă, iar în Creaţie Fiul se Naşte fără Tată, 
de unde Fecioria Mamei-Maicii Domnului. 

De aici, Corespondenţele Arhechipale în Creaţie, Fiul 
care Naşte pe Mamă şi purcede pe Tatăl de Creaţie. Mama 
este corespondenţa Fiului şi Tatăl de Creaţie este cores-
pondenţa Sfântului Duh. Doar în această Viziune se poate 
descifra Mistica pur Creştină. Aşa, mistica Bărbatului ca 
Ritual al Sfântului Duh, ca Mistică preoţească şi mistica 
Mamei, ca Biserică Sfinţită, ambele în Liturghia Fiului. 
Preoţia şi Biserica sunt Egalităţi, ambele în Suprachipul 
Liturghiei. Originea Preoţiei şi a Bisericii este Liturghia şi 
datorită Liturghiei este Preoţie şi Biserică. Liturghia Se 
coboară prin Preoţie în Biserică. Dar şi Preoţia şi Biserica 
sunt „Slujirile Liturghiei”. Disputa dintre Sacerdoţiu şi 
condiţia doar de Biserică a Femeii este greşit pusă, întrucât 
ambele condiţii nu sunt pe „niveluri” de superioritate şi 
inferioritate, Liturghia fiind Cea care le Uneşte în Egalitate 
pe ambele. Liturghia este Unicul superior în care Preoţia şi 
Biserica se întâlnesc în Egalitate, fără amestecare însă. 

Liturghia este Chipul lui Dumnezeu Tatăl, Chipul 
Iubirii care Purcede Biserica şi Naşte Preoţia. Ce trebuie să 
menţionăm noi este că în Creaţie Liturghia Iubirii este în 
Chipul Preasfinţit al Maicii Domnului-Mamei-Bisericii, 
care Naşte pe Preot-Fiul şi Biserica împreună cu Preoţia 
săvârşesc Liturghia Iubirii. În Creaţie, Ordinea este Mama-
Biserica ce are în Braţele Sale pe Fiul-Preoţia, doar 
Împreună fiind Posibilă Liturghia. Aici se încurcă 
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neoprotestanţii, ce exclud Altarul-Preoţia şi Liturghia, 
rămânând doar Biserica-Mamă „goală” şi de Fiul-Preoţie 
şi de Viaţa dintre Preoţie şi Biserică, Viaţa Liturghiei. 

De aici Taina Căsătoriei Creştine, ca Liturghia Fiului-
Copilului prin Preoţia Tatălui de Creaţie şi a Bisericii-
Mame. Acest Arhechip Treimic al Liturghiei Dumnezeieşti 
este Personal-Individual, este Familial şi este Cosmic. 
Mistica este Integralitatea Personal, Familial şi Cosmic. 
Această Mistică Liturgică Integrală este Mistica Isihastă 
Creştină. Fără aceste Arhechipuri, mistica nu mai este 
Creştină. 

După căderea din Chipul Raiului, Liturghia Pomului 
Vieţii se desfiinţează, de unde urmează desfiinţarea Preoţiei 
Adamice şi desfiinţarea Bisericii Evei-Mamei, de unde 
desacralizarea Chipului, până la „profan şi antichip”. 
Creştinismul vine cu Restabilirea Chipului Liturgic şi prin 
aceasta se Restabilesc Preoţia şi Biserica. Miturile antice 
păstrează o „vagă memorie Liturgică” prin zisele „jertfe şi 
ritualuri”, dar Adevărata Liturghie o Rememorează 
Liturghia Crucii Lui Hristos. Doar în această Viziune se 
poate vorbi de un „fond Mistic pur Creştin”. Mistica pur 
Creştină trebuie să fie Deodată Trinitară, altfel nu mai este 
Creştină, adică Mistică Personală, Familială şi Cosmică. De 
aceea Liturghia Creştină nu poate fi doar Interioară-
Personală, ci trebuie să fie Totodată în Familia Bisericii şi în 
Liturghia Cosmică Universală. Aceasta este Liturghia 
Cosmică de care ne vorbeşte marele Sfânt Maxim Mărtu-
risitorul. Mistica individualistă de „iniţiere” este valabilă, 
dar este „incompletă” şi ruptă de celelalte. Este, într-
adevăr, o „Interiorizare a Cosmosului”, dar nu este o 
„absorbire a Cosmosului în Interior”, ci este o Liturghie 
Cosmică de Liturghisire Trinitară Cosmică. 
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Mistica pur Creştină este Întâi Liturghie Cosmică 
Hristică ce coboară în Biserica Familiei şi de-abia ca Rod 
este Mistica Interioară personală. De aceea Creştinismul 
Întâi face Mistica Bisericii-Familiei, prin care se ridică la 
Mistica Cosmică, din care coboară în Proprie Mistică Indi-
viduală. Fără această Ordine nu este „posibilă” o Mistică 
pur Creştină. De aceea Biserica-Chipul Maicii Domnului-
Familia este Taina Misticii Creştine. Sfântul Simeon Noul 
Teolog, marele mistic Isihast, ne vorbeşte de Taina Misticii 
ca Chip al Maicii Domnului, pe care trebuie să-l avem 
Fiecare, ca Biserică Interioară în care să se Nască Fiul Lui 
Dumnezeu, la fel cum Maica Domnului a Născut pe Fiul 
Dumnezeiesc (vezi Sfântul Simeon Noul Teolog, Filocalia, 
vol. 6). Mai mult chiar, fiecare din noi trebuie să Naştem 
pe Maica Domnului, din care să se Nască Fiul Dumne-
zeiesc. În această Viziune Mistică, fiecare din noi trebuie 
să fim Asemenea lui Ioachim şi Ana, Părinţii Maicii 
Domnului. Prescura Liturgică este tocmai Naşterea Maicii 
Domnului din Credincioşii Bisericii care o aduc la Altar, ca 
Ioachim şi Ana pe Fecioara, ce avea să fie Născătoarea 
Fiului Dumnezeiesc. 

 
Fecioara pe care o naştem noi mereu, 
Fiica-Prescura de Liturghisire, 
În care te Întrupezi, o, Dumnezeu, 
Ca Liturghie de Iubire. 
Din noi înşine Naştem pe Mama Ta 
Şi ea mereu Te va Naşte în noi, Te va Întrupa, 
Noi Naştem pe Mama Ta ca Biserică Vie 
În care Tu vii ca Liturghie. 
 
Noi suntem Chipuri Create Integrale, 
Avem şi Chipul lui Dumnezeu şi de Creaţie, 
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Deodată şi fără amestecare. 
Suntem Purtători de Chipul lui Dumnezeu 
Dăruit prin Har în Dar 
Şi Naştem în noi toată Creaţia 
Şi toată Creaţia ne Naşte pe noi. 
Noi Naştem pe propria Mamă Interioară 
Din care ne Naştem ca Fratele lui Hristos, 
Ca Fiii Unicului Tată Dumnezeu. 
 
De aici Mistica Integrală Creştină în care noi suntem 

Chipuri Totale în Înrudire cu Totul, fără amestecare, în 
Suprachipul Trinitar. Nimeni nu poate fi singular şi sterp. 
Mistica Trinitară a Liturghiei Iubirii în care Fiul este 
Întâlnirea Celor Doi, în Euharistia Fiului. Mistica Trinitară 
Creştină nu este „pat nupţial”, desfătare prin Partener, 
găsirea Iubirii prin contrapartea dualului, ci este Împăr-
tăşire din Fiul, Întâlnire în Fiul, desfătare în Fiul. Iubirea 
Chip de Rai este Desfătare în Naşterea Fiului-Copilului. 
Dacă nu ar fi fost păcatul căderii, Naşterea Copiilor avea 
loc normal, dar fără plăcerea Sex, ci prin Supraplăcerea 
Naşterii Copilului, care se Năştea imediat, spune o tradiţie 
mistică. Nu ar fi fost nevoie de cele nouă luni de la plă-
mădirea Copilului. Păcatul căderii din Rai aduce „plăcerea 
Sex” ce prelungeşte şi întârzie Naşterea Copilului. Şi 
miturile antice mai au vagi amintiri când vorbesc de 
Naşteri de Zei dintr-o dată. Noi ar fi trebuit să ne Naştem 
dintr-o dată, această Naştere fiind Împlinirea în Deschi-
dere a Căsătoriei.  

Marii Sfinţi Părinţi, ca Ioachim şi Ana, sau ca Zaharia şi 
Elisabeta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul, spune tra-
diţia, au Născut la Bătrâneţe şi fără „plăcere sex”, ci prin 
Supraplăcerea doar a Naşterii Copilului, dincolo de Sex. 
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De aceea Sexul este considerat mistic „păcat”, pentru că 
„ucide” Supraplăcerea Naşterii Fiului, ucide pe Fiul, în 
autodesfătarea egoistă şi singulară. De aceea Misticii 
trebuie să fie Caşti şi Feciorelnici, că altfel se împiedică 
Supraplăcerea Împărtăşirii Mistice a Naşterii-Întrupării 
Mistice a Fiului lui Dumnezeu în Sufletul Mistic. Supra-
plăcerea Mistică este Naştere de Dumnezeu în Suflet, aşa 
cum a Născut Maica Domnului pe Dumnezeu Fiul, ca 
absolută Feciorie. Cine a gustat din această Euharistie, a 
Naşterii Fiului lui Dumnezeu în Sinele propriu, devine 
Feciorie Veşnică, asemenea Fecioriei absolute a Maicii 
Domnului. Aici se încurcă Misticii Erotici, care consideră 
că prin Erosul Sex ajung la Supraerosul Mistic. Erosul Sex 
este tocmai „antichipul mistic”, este tocmai „antimistica”, 
este „mistica magică, negativă, automistica”. 

De aceea, în Căsătoria Creştină, se admite Erosul Sex 
doar în Naşterea de Copii, ca o apropiere de Taina Mistică 
a Copilului, Euharistia Supraplăcerii Mistice. Toate 
Misticile au Intuiţia Castităţii şi transcenderii erosului sex, 
deşi unele fac magia sexului ca pretinsă mistică. Noi con-
semnăm aici Viziunea Creştină, restul fiecare în măsura 
sincerităţii lor. 

 
23. Imnul Maicii Domnului 

Mistica pur Creştină este Mistica Liturghiei Hristice. 
Chipul Misticii Creştine este Chipul Liturgic. Cine nu 
Trăieşte Mistica Liturghiei Hristice degeaba se străduieşte 
să găsească Trăirea Mistică (vezi mai pe larg Trăirea 
Mistică a Liturghiei). Şi fondul Misticii Liturgice Hristice 
este Transfigurarea Pâinii Liturgice în Euharistia Hristică, 
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în totodată Imnul ce se aduce Maicii Domnului, Axionul. 
Spune o tradiţie că în acest moment Liturgic toată Făptura 
Creată, Îngerii, Cosmos şi Oameni, cântă Imnul Maicii 
Domnului. Dar şi mai mult, Însuşi Fiul Hristos din Sfânta 
Treime Cântă Lauda Maicii Sale Preacurate. Dacă am putea 
să auzim şi noi doar o frântură din Glasul Dumnezeiesc al 
Fiului Dumnezeiesc, ca Imn pentru Mama Sa ce L-a 
Întrupat în Creaţie… Ar fi Extazul. Şi noi, Creaţia, aducem 
Imn de Supracinstire Celei care este Maica Domnului. 

 
Dacă te avem pe Tine, Maica Domnului, 
Niciodată nu vom putea muri, 
În Braţele Tale este toată Creaţia, 
Că ai Purtat în Braţe pe Creatorul. 
 
Cuvine-se cu adevărat să Te Fericim pe Tine, Născă-

toare de Dumnezeu, Cea Pururea şi Preanevinovată şi 
Maica Dumnezeului nostru... 

 

24. Creaţia între Suprataina Divină şi  
Taina proprie 

Un Anume Cuvânt al Tău Scânteie de Chip 
Creează un Anume Suflet al meu 
Şi eu sunt Chip Creat într-un Chip Creator 
Şi în amândouă Chipurile eu sunt Unul Creat. 
În Chipul meu Creat Te am pe Tine Dumnezeu 
Şi fără Tine îmi pierd propriul Chip. 
 
Chipul Creat de este în Faţă 
Se naşte Chipul de Om-Femeie 
Şi dacă Chipul Scânteie de Dumnezeu 
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Este în Faţa celui de Creaţie 
Se naşte Chipul de Om-Bărbat. 
Dar şi Femeia şi Bărbatul sunt egali, 
Doar Chipurile lor sunt Evidenţe diferite. 

 
De aici cele două Caractere, de Fire de Femeie şi Fire de 

Bărbat, Chip de Creaţie şi Chip al lui Dumnezeu, pecetluit 
pe Chipul de Creaţie. Aceste Arhechipuri originale se 
traduc apoi şi în Chipurile Corp. Femeia să-şi conştien-
tizeze Chipul de Origine, ca Chip de Creaţie-Biserică-
Templu al Chipului lui Dumnezeu. Femeia este Chip de 
Maica Domnului ce Întrupează pe Fiul lui Dumnezeu. 
Firea Femeii este Mama Fiului. Femeia visează Copilul 
Dumnezeiesc, ce este deja în prefigurare în Sine. Iubirea 
Femeii nu este „patul nupţial” al Erosului cu Bărbatul, ci 
Leagănul lui Dumnezeu, care nu este accesibil decât prin 
Copilul-Coborârea lui Dumnezeu în Creaţie, nu aşa în 
„gol”, ci în Concretul Întâlnirii Iubirii lui Dumnezeu şi 
Iubirii de Creaţie, care este Copilul-Fiul. În sensul Trans-
cendental Fiul Dumnezeiesc Hristos este Taina Întâlnirii 
celor două Iubiri de Dumnezeu şi Creaţie, El Hristos fiind 
şi Om şi Dumnezeu deodată şi fără amestecare. 

Căderea din Rai „omoară” Taina Copilului şi face 
„desfrâul în doi”, până la masturbaţia proprie. Destinul 
Femeii este Copilul-Fiul. Nu plăcerea Sex o atrage spre 
Bărbat, ci Chemarea Tainică a Copilului din ea, ce tinde 
spre Naştere. De aceea, Căsătoria fără Copii nu mai este 
Iubire, ci „eros sex”. Înlocuirea Naşterii Copilului cu „auto-
plăcerea sex” anormalizează psihicul Femeii până „libidoul 
ascuns şi terorizant” al lui Freud. Femeia „obsedată” de sex 
este Femeia sterilă, ce nu mai are Chipul Sacru de Mamă în 
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Sine. Obsesia Femeii nu este „bărbatul”, ci Copilul-Fiul, 
care prin Bărbat se Naşte la Viaţă. Psihicul Femeii este 
Copilul înaintea sexului, care apoi se prelungeşte şi ca 
atare. Femeia este Frumuseţea Fiului Dumnezeiesc. Esenţa 
Femeii este Frumosul. Cea mai mare insultă a Femeii este 
să-i spui că este „urâtă”. 

Femeia este Templul-Frumosul-Biserica Coborârii lui 
Dumnezeu prin Copil în Creaţie. Complexul „urâţeniei” la 
Femeie produce „compensarea” în autoplăcerea egoistă. 
Desfrâul Femeii este complexul pierderii Frumuseţii 
Originale, complexul „urâţeniei” păcatului căderii din Rai. 
Ca simplă Femeie, Iubire în „gol” fără Copil, Femeia este 
un complex al suferinţei, urâţeniei şi neîmplinirii ca 
Mamă. Femeia trebuie să-şi depăşească complexul ascuns 
al „urâţeniei”, ştiindu-se Chip al Frumosului Etern de 
Feciorie-Mamă. Dragostea Feminină este Frumosul Chi-
pului de Mamă. Femeia care nu se simte Mamă în esenţa 
sa are complexul „urâţeniei şi sterilităţii”, până la sufe-
rinţa ce răbufneşte în desfrâu. Femeia trebuie să se simtă 
Mamă, nu doar pentru Copiii proprii, ci faţă de toată 
Creaţia. Mama nu este sex, ci Arhechip de Iubire de 
Creaţie Totală. Chipul de Mamă este dincolo de toate 
Iubirile de Creaţie, este însăşi Taina Creaţiei. 

Chipul de Bărbat este Suprataina de Chip al lui Dumne-
zeu. Bărbatul este Preoţie, coborâre de Chip Dumnezeiesc 
în Creaţie. Mistica Femeii este Mistica Maicii Domnului, 
Mama Universală. Mistica Bărbatului este Mistica Preoţiei. 
Pe Faţa Bărbatului trebuie să Strălucească direct Chipul lui 
Dumnezeu. Bărbatul are Chipul lui Dumnezeu în Afară, la 
Vedere. Femeia ÎL Poartă ca Icoană cu Braţele ridicate, ca 
pe o Împărtăşire-Potir, dincolo de Creaţie. Bărbatul trebuie 
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să aibă grija Păstrării Chipului lui Dumnezeu în Afară. 
Femeia este Biserica în care Preoţia lucrează înăuntru. 
Preoţia şi Biserica sunt în Egalitate, dar în Evidenţe deose-
bite, ce nu pot fi inversate sau înlocuite. Femeia este Lucră-
toare în Interior. Bărbatul în Exterior. Preoţia Cuvântează, 
Biserica Ascultă. Bărbatul neputincios în afară îşi pierde 
bărbăţia. De aici schimonosirile de Chipuri până la carica-
turizări şi pervertiri oribile. Bolile păcatului sunt cauza. 

Chipul de Suflet nu se poate „atinge”, de unde putinţa 
de Restabilire. Sufletul nostru este Etern Chip de Bărbat 
sau Etern Chip de Femeie, după cum a Voit Dumnezeu să 
ne Creeze. Este aici Veşnicul Feminin şi Veşnicul Chip de 
Bărbat. În Cer, „nu se însoară şi nu se mărită”, de aceea 
aceste Chipuri devin Sensuri Duhovniceşti. Noi Toţi 
suntem Fraţi şi Surori ca Individualităţi, Copiii Unicului 
Tată Dumnezeu. Fiecare să ne simţim ca Tată şi Mamă în 
Sine, Chipuri ce sunt dincolo de sex, ca Chipuri Sacre în 
Sine Depline, fără amestecare, dar în Destin de Chipuri 
Pure. Chipul lui Dumnezeu şi Chipul de Creaţie sunt în 
Dialog Transcendental. Iubirea de Mamă concurează cu 
Iubirea lui Dumnezeu. De aceea Maica Domnului poate 
Sta Înaintea lui Dumnezeu, şi prin Ea Creaţia se Urcă în 
Dumnezeire prin Fiul Dumnezeiesc pe care Îl naşte. 
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PRACTICA ISIHASTĂ 

 
 

Modelele Sfinte sunt pentru noi mai mult decât „orientări”, 
sunt Icoane cărora ne închinăm. Este un Prototip şi din acesta 
sunt apoi Copiile-modelele, ca Asemănări. Pictura creştin-bizantină 
are acest „canon-regulă”, de a se respecta cu stricteţe Prototipul 
după care se fac apoi toate Modelele-Reproducerile. Orice Repro-
ducere poate fi la rândul ei un Prototip pentru celelalte Repro-
duceri.  

Am putea numi Filocalia Erminia-Modelele Misticii creştine. 
Nu te poţi abate de la Modelele respective, dar după acestea pot 
fi multe Reproduceri, chiar dacă se transpun într-un Specific 
propriu. Orice Copie trebuie să fie Asemănarea Modelului, dar 
Copia are un propriu al ei care „lărgeşte” Modelul fără să-l 
falsifice. Uneori, Copiile sunt mai reuşite decât Modelul. 

În acest sens este şi relatarea noastră, a unei Copii Filocalice 
Carpatine pe care încercăm să o evidenţiem. Modelul Prototip 
Filocalic este transpus într-o Copie de Specific Carpatin. Ne 
spune Însuşi Domnul că ucenicul trebuie să ajungă la măsura 
învăţătorului. Vă prezentăm, în această relatare, o Copie 
Carpatină a Modelului Prototip Filocalic, prin Pustnicul Neofit 
care a reuşit să fie „pe măsura” Chipului Filocalic şi totodată în 
specificul său. 

Se ştiu destul de bine marile Copii ale Prototipului Filocalic, 
care sunt modelele: sinait, studit, athonit, slav. Vorbim şi noi de un 
model al nostru, carpatin. Şi îl luăm ca Model pe Pustnicul 
Neofit care face parte din tradiţia Eremiţilor Râmeţului din 
Carpaţii Apuseni. El este, de asemenea, o Copie a Specifi-
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cului-Caracterului Autohton Daco-Roman. Moldova este mai 
aproape de ruşi şi, de aceea, caracterul Filocalic Slav şi-a pus o 
oarecare amprentă [asupra spiritualităţii]. Muntenia este mai 
orientată spre Greci şi Ierusalim. Ardealul, mai izolat, şi-a păs-
trat mai mult specificul Autohton. 

Aceste specificuri sunt doar transpuneri de Copii ale 
Unicului Model-Prototip Filocalic, dar pentru fiecare în parte 
prezintă importanţa lor caracterială. Caracterul de Moştenire 
are un mare rol, ca modalitate de transpunere. Nu poţi niciodată 
desfiinţa Caracterul, pentru că distrugi tocmai „matricea” de 
formare, ceea ce va falsifica apoi totul. Doar păstrarea Caracte-
rului garantează şi menţinerea Modelului. 

Noi facem o prezentare dublă, de fapt, o dată ca specific strict 
şi încă o dată ca transpunere a acestuia în „Copiile noastre”, ale 
celor de astăzi. Comentariile noastre faţă de Specificul tradiţiei 
Pustnicului Neofit sunt poate subiective, dar prin acestea 
încercăm să redescoperim „Comoara cea ascunsă în Ţarina” 
Carpatină. 

 
 

Motto: 
Metanie până la pământ 

 
1.  Doamne, Tu m-ai Creat după Chipul Tău Divin şi 

Chipul meu Creat are Asemănarea Lui. 
2.  Chipul Tău este de o Suprastrălucire orbitoare, dar şi 

Chipul meu este în Asemănare. 
3.  Tu eşti Divinul şi eu sunt Creaţia, fără amestecare. 
4.  Eu în Faţa Ta sunt ca o Scânteie înaintea Soarelui. 
5.  Dacă nu Te-aş Vedea, aş cădea ca şi „îngerul-demon” în 

autodivinizare. 
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6.  Doamne, Doamne, ce „prăpastie alunecoasă” este 
„autodivinizarea”... golul-hăul. 

7.  De aceea, cu Fruntea la Pământ, la Picioarele Tale, fac 
Metanie şi Privesc doar în Sus la Tine, să nu mă amă-
gesc în mine. 

8.  Să Urc spre Tine, Doamne, este Libertatea mea şi 
niciodată să nu „cad” în „autoamăgirea golului-au-
todivinizării”. 

9.  Metania cu Fruntea la Pământ, înaintea Ta, este 
Urcarea mea spre Tine, Adevărata Divinitate. 

 
Din Psalmii Pustnicului Neofit 

 
 
 

Avva-Părinte, îndrăznesc ca ucenic, cu rugămintea să mă 
povăţuieşti la Practica propriu-zisă a Vieţii  Isihaste despre care 
mi-ai vorbit şi pe care mi-ai înfăţişat-o, de la Tainele Teologice până 
la filosofia şi ştiinţa mistică care de acum trebuie să devină o 
Practică reală şi concretă. Te rog, Avva, să ieşim din „pădurea” 
stufoasă a Învăţăturii, să urcăm pe vârful unei stânci de unde să 
vedem şi cele de jos şi cele de sus dintr-o privire, ca să pot „zbu-
ra” în Văzduhul de Taină al Isihiei. Mă înfioară Înălţimea... 
Zborul este pentru mine o „tindere”, dar m-am temut întot-
deauna de el... Iată că a venit vremea să-mi iau „Inima în dinţi” 
şi, cu orice risc, să încep să „zbor”. 

– Fiule, mă pui încă o dată la toate „probele” pe care le-am 
trecut mai mult sau mai puţin, cerându-mi ceea ce nici eu n-am 
„Împlinit”... 

– Avva, prin mine ucenicul, iată că te vei împlini. Tu ştii de 
acum ce se poate şi unde este pericol şi unde este „înşelarea”... 
Povăţuindu-mă şi pe mine la toate acestea, tu însuţi le vei repeta 
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şi astfel le vei Împlini. Te rog, fii cu mine pe cât de Înţelept, pe 
atât de aspru. Dacă vezi că nu am „chemarea deplină”, totuşi fii 
cu îngăduinţă, împărtăşindu-mi chiar şi din „fărâmiturile” ce 
cad de la Masa Cinei Celei de Taină. Am în mine Dorul Duhov-
nicesc, cultivă-l cum ştii tu, ca să „Rodească”... Te rog, nu mă 
lipsi de Pâinea Cerească şi de Apa cea Vie, făgăduită de Domnul 
Iisus celor ce-L caută... Roagă Avva, pe Însuşi Sfântul Duh să 
vină, ca şi corbul la Sfântul Ilie, cu Pâinea Duhovnicească din 
care să-mi dai şi mie câteva fărâmituri... De asemenea, atinge cu 
toiagul tău duhovnicesc stânca din care să izvorască Apa cea din 
Pustie, din care să beau şi eu câteva înghiţituri... Ştiu că voi 
simţi prea puţin din Gustul Ceresc, dar pentru mine şi atâta 
este de-ajuns... Te rog, Avva, nu mă lipsi de aceasta după ce am 
găsit lângă tine „limanul” Mântuirii mele... Mă „aduc” ţie, 
Avva, ca o Prescură pe care primeşte-o şi Liturghiseşte-o ca 
Liturghie a Vieţii mele, care să mă Împărtăşească din Euharistia 
Mântuirii. 

 
Avva Părintele meu, 
În genunchi sub Binecuvântarea ta stau. 
Prin Mâinile tale coboară-mi Cerul, 
Prin Ochii tăi Harul să Strălucească, 
Prin Cuvintele tale 
Însuşi Dumnezeu să-mi Vorbească. 
Avva, fii Părintele meu, 
În care să am Nădejdea de Credinţă 
Că şi eu mă voi Mântui. 
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Capete despre Viaţa Isihastă 
după tradiţia Pustnicului  

Neofit Carpatinul 
(Parafrazare la Manuscrisul Unui Isihast) 

 

I. 
1. Începe cu Taina Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul 

Dumnezeiesc în Braţe. 
2. Începe cu Ritualul Acatistului Icoanei Maicii Dom-

nului. 
3. Începe cu Intrarea prin Uşa Icoanei Maicii Domnului. 
 
i.) Întâlnindu-se Sfântul Grigorie Sinaitul cu Sfântul 

Maxim Cavsocalivitul, între altele îi spuse: „Te rog mărtu-
riseşte... ţii Rugăciunea?”... iar acela zâmbi puţin şi zise: 
„Nu vreau să-ţi ascund, cinstite Părinte, Minunea Născă-
toarei de Dumnezeu care s-a făcut cu mine... Eu o Rugam 
cu lacrimi să-mi dea Harul Rugăciunii Neîncetate. Într-una 
din zile, mergând la Biserica ei, o Rugam iarăşi... sărutând 
Sfânta Sa Icoană... şi deodată am simţit în pieptul meu şi 
în inimă o căldură şi o flacără ce venea din Sfânta Sa 
Icoană, care nu mă ardea, ci mă răcorea şi mă îndulcea... 
De atunci, Părinte, a început Inima mea să Zică în 
Lăuntrul ei Rugăciunea... Şi din acel timp n-a mai lipsit 
Rugăciunea din Inima mea. Iartă-mă” (Filocalia, Vol. III, 
Maxim Cavsocalivitul). 

ii.) „Icoana Maicii Domnului... o, ce Taină curge din 
ea”... (Manuscrisul unui Isihast) 
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iii.) „Ce să mai spun şi eu, când Sfinţii ne dezvăluie 
totul?... Ca Ucenic al Tradiţiei Pustnicului Neofit, am dato-
ria să mai vorbesc şi eu despre Duhul Vieţii de Isihasm 
Filocalic Carpatin. 

 
Marii Trăitori au lăsat Rodul lor prin Duhul care per-

sistă şi face să se Lucreze fără oprire aceeaşi Taină. 
Aşa-zisele Modele Filocalice sunt acest Duh care nu se 
stinge, având puterile Harului Dumnezeiesc ce continuă 
rodirea în urmaşi. 

– Avva, fă-mă şi pe mine un Urmaş al Duhului Pustni-
cului Neofit Carpatinul. 

– Iată atunci, începe cu Duhul Icoanei Maicii Domnului. 
– Ce să fac? 
– De acum, fă zilnic Acatistul Icoanei Chipului Maicii 

Domnului. Du o Viaţă obişnuită, dar să ai în permanenţă 
în faţa Ochilor Chipul Icoanei Maicii Domnului! 

 
O, Maica Domnului, din Chipul Tău 
Un Duh de Taină se Naşte. 
În Tine este Icoana de Sus, 
Că Porţi în Braţe pe Dumnezeiescul Iisus, 
În Tine este Icoana de Jos, de Pământ, 
Că eşti Chip de Făptură, 
Şi aşa în Icoana Ta sunt 
Şi Dumnezeu şi Creaţia Împreună. 
O, Duh de Isihie, 
Ce Făptură se arată, 
Dar cu Dumnezeirea Întrupată. 
În genunchi în faţa Icoanei, 
A Chipului de Taină, 
În mine Intră Duhul Mistuitor 
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Cu Focul cel mai Curăţitor. 
Dumnezeu Se face în Lume Făptură 
Şi eu cel din Lume 
Mă Urc în Dumnezeu. 
Iată Taina Destinului meu. 
 
– Iată, Avva, zilnic fac Acatistul la Icoana Maicii Dom-

nului. Într-adevăr, prin Maica Domnului încep şi eu să 
descopăr Taina Vieţii, care este Taina coborârii Fiului lui 
Dumnezeu în Lume, ca şi noi, Creaţia, să putem Urca în 
Dumnezeu. 

 
O, Chipul Icoanei Maicii Domnului, 
Tu îmi deschizi Uşa spre Dumnezeu 
Care Se Întrupează în Lume 
Ca să mă Întrupez în Dumnezeu şi eu. 
Încep să înţeleg şi eu Prima Taină a Vieţii Isihaste: 
Să Urci spre Dumnezeu este Calea Isihiei 
Şi Icoana Chipului Maicii Domnului 
Este Prescura Liturghiei 
Ce deschide Uşile Cerului. 
O, Acatistul Icoanei, 
Cânţi în mine mereu, ca o Liturghie 
Prin care mă fac şi eu 
O Biserică Vie. 
Şi începe în mine Tainicul Ritual 
Ce naşte Duh de Isihie. 
 
– Avva al meu avea Regulă strictă, chiar la bătrâneţe, să 

facă zilnic Acatistul Maicii Domnului. El s-a mutat la cele 
veşnice citind Acatistul acesta de Taină. Se spune că 
Pustnicul Neofit a lăsat Cuvânt de Taină Ucenicilor săi 
tocmai în acest sens. Toţi Ucenicii Neofitieni au ştiut 
Acatistul Maicii Domnului pe de rost. 
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Unul dintre aceştia nu putea nicicum să-l înveţe... De-abia 
după douăzeci de ani a reuşit. Bucuros, a alergat la Pustnicul 
Neofit, cu lacrimi de Bucurie nespusă... Din acel moment a 
început să aibă Rugăciunea Neîncetată Isihastă. 

De aici, Icoana Vieţii Isihaste, Icoana Maicii Domnului 
cu Pruncul Dumnezeiesc în Braţe. 

Şi cei din lume, familiştii, vor gusta din Duhul Isihiei dacă 
vor intra în Taina Ritualului Acatistului Maicii Domnului. 
Călugării, în special, au ca „semn” Acatistul acesta. Deci, 
Fiule, Prima Treaptă a Isihiei, noi, Ucenicii pustnicului 
Neofit, o concretizăm în Taina Chipului Icoanei Maicii 
Domnului, Chipul Bisericii Vii. 

 Fă-te Paraclisierul permanent al acestei Icoane-Biserică 
Vie, aprinzând Candela şi făcându-i Acatistul. Duhul de 
Taină al Isihiei de aici se va naşte şi în tine. Şi Focul 
Nestins al Duhului Isihiei tot prin aceasta se va menţine. 
Viaţa Isihastă este o Trăire de Duh al Icoanei, în faţa căreia 
Mintea se închină. Mulţi numesc Isihasmul „Rugăciunea 
minţii”. Noi o numim „Rugăciunea Închinăciunii Minţii”. 

Isihia-Pacea este Închinăciunea Minţii care nu mai face 
„magia minţii”, ci se „opreşte” în Isihia Închinăciunii. 

Cine nu învaţă mai întîi să se Închine la Icoană nu va 
intra niciodată în Taina Isihiei. 

Concentrarea, de care vorbesc misticile antice, în 
Isihasm este Închinarea. 

 
Închinarea la Icoană 
Este Duh de mare Taină. 
Închinarea este Zbor 
Pentru Inima cu Dor 
Care cade la picioare, 
Ca-n Văzduh apoi să Zboare 
În Cântare. 
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Avva al meu mi-a spus ca la început să fac doar trei 
Închinăciuni şi trei Metanii la Icoana Isihiei. Acatistul îl 
ascultam la Biserică sau îl citeam eu dimineaţa. În restul 
timpului m-a oprit cu desăvârşire de la orice „lucrare a 
Minţii”... Eu eram doritor să fac mult, să citesc... Nu mi-a 
dat voie. „Fă în schimb multă lucrare a mâinilor”, îmi 
repeta adesea. „Începătorul trebuie să lucreze, să slujească 
pe Povăţuitor cu devotament, lăsând toată grija în seama 
lui”. Pe mine Avva al meu m-a ţinut în această stare aproa-
pe un an, de-mi pierdusem nădejdea... Eu îndrăzneam une-
ori să-i spun: „Avva, aceasta este o formalitate, pe cât de 
neplăcută, pe atât de nefolositoare... Eu te pot sluji ca o slu-
gă, dar te rog, dă-mi Hrană Duhovnicească... Mă prostesc, 
pur şi simplu”. „Aici este Taina, Fiule”, îmi răspundea el. 

– Eu, ca Povăţuitor, trebuie mai întâi să-ţi Curăţesc 
Mintea de toate impurităţile lumii. Cea mai puternică Cu-
răţire este ca Mintea să o laşi în gol de sine... Dar atenţie, 
Mintea să-şi treacă Energia în lucrarea mâinilor, altfel se 
cade într-o magie a golului Minţii foarte periculoasă. Aici 
se împotmolesc mulţi. Ritualul şi mişcarea Corpului în 
lucrări fizice este Salvarea... Dacă eşti atent la Vieţile Sfin-
ţilor, vei surprinde Taina aceasta. Mulţi, în pustie, unde 
nu aveau ce lucra, cărau pietre dintr-un loc în altul, adu-
ceau Apă de la mari distanţe, înconjurau Biserica noaptea 
târându-se în genunchi, făceau metanii şi închinăciuni 
peste fire, se legau cu fiare grele de aproape nu le puteau 
duce... sau stăteau în poziţii dureroase ale Corpului, cum 
sunt: mâinile ridicate la Rugăciune, stând în picioare, până 
peste limită. Misticile antice au chiar unele exerciţii fizice, 
ca răsuciri şi tot felul de poziţii, toate cu scopul de a opri 
Mintea să nu rămână în gol de sine... Unele mistici de aici 
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au descoperit ocultismul magic al Minţii pe mişcările Cor-
pului. Aici este iarăşi o problemă grea pentru Povăţuitorul 
Duhovnicesc al Isihiei. Dacă te lupţi cu golirea Minţii, cazi 
în tentaţia Simţurilor Corpului. Dacă te lupţi cu tentaţiile 
simţurilor, cazi în demonismul Minţii... Mulţi se zbat fără 
ieşire în aceasta. Aici este semnul marilor Povăţuitori. 

Cei începători şi mai ales cei tineri doresc de la început 
Contemplaţia... Nu se poate trece direct la Contemplaţie 
până nu se face Curăţirea Minţii şi a patimilor... Când în-
cepi Asceza Minţii şi a Simţurilor Corpului, apare o falsă 
„duhovnicie”. Mintea intră într-o „nebunie de sine”, de 
agitaţie, iar Simţurile la fel. Mulţi chiar se „scrântesc” sau 
cad în patimi ascunse... De aici „Oprirea Minţii” de la ori-
ce lucrare de Minte şi oprirea Simţurilor de la orice Simţire 
(prin Post atent). Misticile antice fac un fel de „disciplina-
re” a Minţii, cu Meditaţii şi Concentrări de Minte care în Isi-
hasm sunt „inadmisibile”, mai ales la început. De aici 
aşa-zisa Ascultare până la „absurd”... şi Ritualul care pare 
„formal” şi fără zisa Spiritualitate... 

– Acum înţeleg şi eu, Avva, de ce Ascultarea, Ritualul şi 
lucrul Mâinilor este prima „Lucrare a Isihiei”. Mintea 
trebuie să iasă din „Logica ei obişnuită”, să se disciplineze 
prin Ritualul Icoanei şi prin lucrul Mâinilor. 

– Ascultarea faţă de un Avvă este o Ascultare Ritualică-
Sfântă care aduce Harul. Cine face Ritualul Ascultării faţă 
de un Avvă primeşte Harul Duhului Isihiei. Cine nu intră 
în Har nu va primi Taina Isihiei. Şi Sacralitatea în Sine a 
Ritualului este Icoana.  

Ritualul înseamnă Închinarea la Divinitate. 
În misticile necreştine se face o „divinizare” a Învăţăto-

rului. În creştinism, Divinizarea este exclusiv a lui Dum-
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nezeu. De aici Taina Icoanei Isihaste, a Maicii  Domnului. 
Prin Maica Domnului se coboară Divinitatea în Creaţie, ca 
Întruparea Fiului Dumnezeiesc. Creaţia are Amprenta lui 
Dumnezeu de la Actul Creaţiei, dar Primirea lui Dumne-
zeu se face doar prin coborârea Lui, ca Întrupare a Fiului 
Său. 

 De aici Icoana Maicii Domnului, Uşa Primirii Divinităţii. 
De aici Icoana Isihasmului, ca Icoana Maicii Domnului. 
Unii întreabă de ce nu este direct Icoana lui Iisus care este 
de fapt Divinitatea Isihiei. Divinitatea lui Iisus se deschide 
prin Icoana Maicii Domnului, şi Iisus Cel Întrupat în 
Braţele Maicii Domnului este Iisus al Isihiei. 

Unii vor să pornească de la un Iisus „pur” Spiritual, 
care este o Divinitate Metafizică ce nu are Legătură cu Lu-
mea. Isihia porneşte de la o Divinitate în Legătură cu 
Lumea. Pacea-Isihia Divină coborâtă în Lume este Iisus Cel 
Întrupat. Aşa, Icoana Maicii Domnului este Icoana Isihiei 
creştine. Şi Ritualul acestei Icoane este Sacralitatea Divi-
nităţii Isihaste. Toţi Duhovnicii, după tradiţia Pustnicului 
Neofit, au Cultul Ritualului Icoanei Maicii Domnului. Se 
zice că mereu repeta Pustnicul Neofit:  

– Icoana Maicii Domnului este Biserica Liturghiei lui 
Hristos. Toţi creştinii, fără Biserica Liturghiei lui Hristos nu 
mai pot fi creştini. Toţi Isihaştii, fără Biserica-Icoana 
Liturgică a Maicii Domnului nu mai sunt Isihaşti. Tradiţia 
Neofitiană este ca toţi să aibă cu sine Icoana Maicii 
Domnului cu Pruncul Dumnezeiesc în Braţe şi zilnic să 
facă fiecare Acatistul Maicii Domnului. 

– Avva, de când fac zilnic Acatistul Maicii Domnului, 
într-adevăr Duhul Ritualului Icoanei începe să se nască în 
mine. Prima dată aveam o reţinere şi abia cu silinţă 
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reuşeam să Îngenunchez. Cu privirea în jos, nu vedeam 
Icoana... Odată, în timp ce citeam Acatistul, parcă o 
Lumină iradia din Icoană, şi în această Lumină erau Ochii 
Pruncului Iisus care se uitau Nevinovaţi şi blânzi... Şi, tot 
mai mult, Pruncul Iisus parcă se făcea Un Potir care se tot 
apropia de Pieptul meu... De atunci, am căpătat o aşa 
Dragoste de Acatistul Maicii Domnului, de nu pot să spun. 
Şi, tot de atunci, Icoana Maicii Domnului a devenit pentru 
mine, într-adevăr, Uşa Altarului Bisericii. Ea ne deschide 
Altarul Potirului Liturghiei lui Hristos. De câte ori începe 
Sfânta LIiturghie şi se cântă Imnul Maicii Domnului, 
„Cuvine-Se cu adevărat”, şi se deschid Uşile Altarului, de 
fiecare dată simt Fiorul pe care l-am avut atunci. 

– Şi eu, Fiule, ca Ucenic al Părintelui meu Avvă, la fel, 
căpătasem o mare evlavie pentru Acatistul Maicii Domnului. 
Devenise ceva Sfânt şi era Ritualul meu Sacru. De fapt, 
mereu îmi repeta Avva al meu că tot secretul Vieţii Isihaste 
este să câştigi „Duhul Ritualului Sacru”. Eu consideram 
Ritualul o formalitate şi aveam părerea că trebuie să fac 
ceva direct Spiritual. Am înţeles că Ritualul în creştinism 
are alte dimensiuni... ale Tainei Icoanei. Icoana creştină nu 
este simpla reprezentare a unei Sacralităţi oarecare, ci este 
tocmai Ritualul Sacralităţii în Sine, ca Viu al Divinului. 
Icoana este Reprezentare Vie ce are în Sine Ritualul Viului 
Sacru. Icoana are Duh tocmai prin Viul Ritualului din ea. 
Pustnicul Neofit vorbea de Duhul Icoanei, ca Duhul Isihiei. 
Fără acest Duh, nimeni nu poate ajunge la Isihie. Acest Duh 
este Lumina Tainică a Vederii Isihaste. 

„Să începi să Vezi Lumea prin Ochii Icoanei”. 
Misticile Spiritualiste antice şi necreştine pornesc de la 

o Metafizică „abstractă”, de reducere a Realităţii la „un 
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simplu absolut”, ca aşa-zisa Unitate în Sine. Pentru Mis-
tica Isihastă, acest Simplu-Unitate este Icoana-Totalitatea 
Absolută. Icoana este paradoxala Unitate-Totalitate în care 
Totalitatea face Unitatea. Simplu, Mistic creştin, Totali-
tatea este Unul ca Icoana-Chip al Unului în Sine. 

Neofit nu făcea filosofie, Icoana era toată filosofia sa. 
– Avva, trec zilele şi parcă străbat un „tunel” pe care-l 

doresc să se termine cât mai repede. Aşa de mult vreau să 
ies în largul Luminii... Cum voi vedea eu Lumea în Noua 
Lumină?... 

– Aici, Fiule, este Taina Isihiei. Tunelul de care vorbeşti, 
pentru Isihia creştină este Icoana. Această „punte” dintre 
Pământ şi Lumină este „Mormântul mistic” din care trebuie 
să Înviezi în Chipul lui Hristos. Modelul Carpatin al 
Pustnicului Neofit este „Naşterea Divină”. Trebuie să te 
„Naşti din Pântecele Pământului”, Asemenea Fiului lui 
Dumnezeu ce Se Naşte din Fecioara-Maica Domnului. 
Mitul Carpatin al lui Zamolxe, care stă sub pământ un 
timp şi apoi revine la suprafaţă, este o prefigurare a 
Naşterii-Învierii Creştine. Iniţierile misticilor antice, ca 
„îngroparea candidatului”, sunt la fel, o „memorie” 
mitizată a acestei Taine. Modelul lui Neofit Pustnicul este 
o transpunere Filocalică în specificul Carpatin. Icoana 
Maicii Domnului este Iniţierea în Isihasmul Pustnicului 
Neofit. 

Ea este Mormântul-Pământul din care se Naşte-Înviază 
Divinitatea, atât Cea de Sus, cât şi cea de Jos, în Chipul 
Pruncului Hristic, Cel totodată Dumnezeu şi Făptură. Aici 
este Taina Dublei Sacralităţi, a Divinului în Sine şi a 
„În-divinizării de Creaţie”. Divinul în Sine este Pruncul 
Dumnezeiesc, iar În-divinizarea este Fecioara-Maica 
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Domnului. Şi aici miturile antice au deformat Arhechipul 
acestei În-divinizări de Creaţie. Filosofiile mistice vorbesc 
de „pierderea” Divinului prin coborârea Lui în Creaţie, ca 
o „auto-de-divinizare”, ca „iluzia-profanul divinului”, 
Femeia-Mama fiind tocmai Chipul acesteia.  

De aici miturile „perechilor divine, Zeu şi Zeiţa respec-
tivă”, ca Chip şi revers, ca „dualitatea Creator şi creaţie”. 
Este Sacralizarea „deformată” a „căderii din Rai”, ce se 
mitizează. De aici Taina Practicii Pustnicului Neofit, prin 
Icoana Maicii Domnului care este „Resacralizarea de-
sacralizării”. În Chipul Maicii Domnului, Divinul nu mai 
face „iluzia căderii în profanul lumii”, ci face tocmai 
„În-divinizarea” lumii. Dumnezeu nu coboară în lume ca 
să se „de-sacralizeze”, ci ca să se Sacralizeze şi într-un Chip 
de Creaţie. Aici este specificul inconfundabil al creştinis-
mului. Icoana Maicii Domnului este concretizarea acestei 
Taine. Prin aceasta este, astfel, şi Iniţierea Mistică. Divinul-
Pruncul Hristic coboară în lume ca să Sacralizeze Lumea. 
Chipul Maicii Domnului nu mai este „chipul profan al 
Femeii ce distruge Divinitatea”, ci este Chipul Supra-
fecioarei care dă „Trup Sacralizării” lumii. 

În Icoana Maicii Domnului, Bărbatul şi Femeia sunt 
Suprachipuri-Arhechipuri, dincolo de Bărbat şi Femeie şi 
totodată Modelul de Bărbat şi de Femeie, ca Sacralitatea 
acestora. Mai mult, în creştinism Bărbatul este Copilul şi 
Femeia este Mama. În misticile antice necreştine, Bărbatul 
este „soţul soţiei”, al Femeii. Lumea se naşte, după mitu-
rile antice, din „nunta dintre soţ-divin şi soţie-creaţie”. În 
viziunea creştină, lumea se naşte din „Copilul Divin şi 
Mama-creaţie”. 
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Misticile filosofice antice şi necreştine sunt misticile 
„feminizării Divinului”, ale „căderii” Divinului în iluzia 
lumii de creaţie, de unde „magia feministă” a acestora. De 
aici „transformarea femeii în Preoteasă”, care în creştinism 
este inadmisibilă. Mama care Naşte nu poate fi Preoteasă, 
de aceea Preotesele antice trebuiau să fie „celibe-necăsăto-
rite”. Este o încercare de Resacralizare a Femeii-Evei căzute 
din Rai. În creştinism este „Resacerdotalizarea Divinului”. 
Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Dumnezeiesc în  
Braţe este tocmai aceasta. Prin păcatul căderii din Rai, 
Divinul din lume se „umbreşte” până la înlocuirea lui cu 
„anti-divinul păcatului”. Femeia se face „pământul 
păcatului”. Eva pierde Sacralitatea de Rai şi naşte pe Cain-
ucigaşul. În Icoana Maicii Domnului, Fiica Evei Resacra-
lizează starea de Rai şi Naşte pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
Şi prin aceasta Lumea se Resacralizează. 

– Deci, perioada aceasta de început a mea este însăşi 
Iniţierea. Şi Taina Chipului Icoanei Maicii Domnului este 
Botezul „Morţii şi Învierii” Mistice Isihaste. Şi Acatistul 
Maicii Domnului trebuie să-mi fie „Apa Ritualică” în care 
mereu să mă purific. Dacă purificarea altor mistici este prin 
„exerciţiile” de Minte, Purificarea Practicii Neofitiene este 
pe cât de simplă, pe atât de „adâncă”... Mie nu-mi ceri, 
acum la început, cine ştie ce „antrenamente psiho-mentale” 
sau o morală secretă, ci pur şi simplu mă „confrunţi” cu 
Divinitatea Însăşi. 

Să stau doar în Faţa Icoanei, cu un Acatist pe care nu-l 
înţeleg încă; să nu citesc decât un minim ritualic; să nu 
meditez sau să fac concentrări mentale, să am o activitate 
de afară ca robotire fizică, să ascult doar ce mi se spune... 
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 Şi acest „gol” să-l umplu cu Plinul Divinizării Lumii... 
De obicei, Spiritualitatea se consideră „de-corporalizarea” 
Divinului din „robia” Lumii... Aici mi se cere, paradoxal, 
Corporalizarea-Întruparea DIivinului în Lume. Îmi ceri, 
Avva, ca în locul Gândirii de Minte (de „destructurare” a 
materiei în Spirit) să fac tocmai „Structurarea” Trupului 
Spiritului. Pruncul Hristic din Icoana Maicii Domnului este 
această Corporalizare a Divinului, în locul „decorpora-
lizării” susţinute de filosofie.  

Va să zică, Iniţierea în Duhul Isihiei este Supracorpora-
lizarea Lumii în Sacralitatea Icoanei. Îmi ceri să capăt o 
Vedere de Icoană a Lumii, să transform Lumea în Icoana 
Întrupării lui Hristos... Dumnezeu nu coboară în Lume ca 
apoi să iasă din ea, ci ca să Rămână pe veşnicie în ea. 
Hristos Cel Întrupat este Înveşnicirea Divinului în Lume. 
Această optică este o viziune cu totul specifică Isihas-
mului. Prin aceasta mi se face o „mutaţie” totală a 
conţinutului meu Mental. Mi se dă altă Logică a Minţii. 
Isihia este „Logica Hristică”. Icoana Maicii Domnului este 
intrarea în această Logică. Pentru mine, cel obişnuit cu 
„intelectualismul minţii”, această „mutaţie” mentală mi se 
pare extraordinară. Intelectul Mental este obişnuit cu 
„mentalizarea-destructurarea” lucrurilor, reducerea lor la 
„principii-concepte mentale” până la aşa-zisa Spiritualizare 
a lor. Aici, în Isihasm, se face tocmai „de-mentalizarea lu-
crurilor”, ca Încorporare a Spiritului, ca Suprainte-
lect-Supramental. Va să zică, Întruparea Divinului în Lume 
nu este „pierderea” Spiritului în „sensibilul despiritualizat”, 
ci este o Supraspiritualizare şi peste Spirit, şi peste Sensibil. 

Metafizica Mistică Isihastă este astfel Metafizica Icoanei 
Întrupării Hristice, a Icoanei Maicii Domnului, ca Supra-
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mentalizare-Supraintelectualizarea Logicii Mentale. Divinul 
ia „forme” în Creaţie, dar în creştinism mai ia şi o „Supra-
formă ca Îndumnezeire a Creaţiei”, Chipul Hristic fiind 
această concretizare. 

– Vezi, Fiule, Duhovnicia este foarte delicată. Pentru 
voi, aşa-zişii „Intelectuali”, Practica Isihastă trebuie să 
pornească de la o Metafizică care să „satisfacă” Intelectul 
Mental... Icoana, ca simplă reprezentare, vi se pare „ne-
intelectuală şi ne-spirituală”, dar acum înţelegi că în Taina 
Icoanei Isihaste este de fapt întreaga Metafizică. Şi eu, ca 
Povăţuitor, te pun mai întâi în Faţa Icoanei Isihaste şi, 
dacă vrei cu adevărat Practica Isihastă, trebuie să-ţi 
însuşeşti Metafizica Mistică a Icoanei. 

– Şi Sfinţii Filocalici vorbesc mereu de „Mintea” care 
operează tot complexul mistic. Mi-ai dat să citesc din Filo-
calie „Cele o Sută de Capete ale lui Calist şi Ignatie Xan-
thopol” şi Calist Catafygiotul despre „Viaţa contemplati-
vă”. Este o îmbinare de Morală cu un fel de Metafizică 
mistică pur creştină. Filocalia Athonită păstrează „gustul 
filosofic grec”, de unde considerarea Minţii ca „semnul” 
Spiritului. Sfinţii Filocalici nu sunt „robii intelectului” (ca 
filosofii), dar îl folosesc ca instrument. 

Tu, Avva, mă Povăţuieşti la o Practică Filocalică de spe-
cific Carpatin, după Modelul Pustnicului Neofit, cel ce 
reuşeşte să concretizeze întru totul acest caracter. Mă bu-
cur că mă poţi îndruma fără „contrarierea” care de obicei 
se face. Mai ales noi, Tinerii de astăzi, avem nevoie de o 
înţelegere mai largă, până reuşim şi noi să ne Însuşim 
Sacralitatea Sfinţilor Filocalici. Fii însă aspru şi curăţeşte-mă 
de toate „falsităţile” intelectualismului laic. 
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– Fiule, noi Povăţuitorii de astăzi suntem nevoiţi să 
folosim două „limbaje”, Cel Sacru al Sfinţilor Filocalici şi 
totodată o „traducere” în limbajul mentalităţii lumii. Eu, 
ca cel mai mic dintre Urmaşii Ucenicilor Pustnicului 
Neofit Carpatinul, m-am confruntat chiar cu mine însumi, 
în acest sens. Am reuşit cu greu să „unesc” cele două 
Limbaje. Ţin însă la Limbajul Specificului Neofitian care 
m-a Renăscut la Viaţă. Este un Limbaj de Ritual al Icoanei. 
Tot Cuvântul este o nouă transpunere a Chipului Icoanei. 
Este Limbajul Duhului Icoanei. Este Limbaj de Acatist al 
Icoanei. Isihasmul Neofitian este un pur Isihasm Filocalic, 
paradoxal „mai Filocalic decât Filocalia”...  

Specificul Spiritualităţii Caracterului Fiinţialităţii Car-
patine dă tocmai acest „poetic mistic carpatin”. Limbajul 
Neofitian este de „poezie carpatină mistică”, specific de 
„Baladă şi Doină”, ca şi de o „Înţelepciune de Bătrân-Moş”. 
Se zice că legendarul Zamolxe este o Numire a „Moşului-
Înţeleptului”, „Za-moşul”. Moşul Carpatin este doar „Bă-
trânul Înţelept”, nu orice bătrân. Este specificul Carpatin 
al Numelui de Avva-Părinte Spiritual. Moşul şi Avva sunt 
similari. Se zice că, în tradiţia veche, Pustnicii Carpatini se 
numeau între ei cu „Moşule-Părintele cel Mare”. Moşul 
este „prioritatea” între Părinţi. Târziu, după ce se aduce 
Filocalia Athonită, se introduce denumirea de Avva. Tra-
diţional, este Moşul-Tata cel Mare. Stareţul Carpatin era 
Moşul. Pustnicul Neofit se zice că era numit de Ucenicii 
săi „Moşul nostru cel Sfânt”. Moşul este „Acumularea 
întregii Înţelepciuni de Moştenire Sfântă”. Moşul este 
„Păstrarea cu stricteţe” a Înţelepciunii tradiţionale. Moşul 
este Icoana Sacerdotului în Sine. Însuşi Dumnezeu, 
popular, se arată în Chip de Moş. Magii care vin la 
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Pruncul Hristic sunt Moşi, de unde „Moş Crăciun”. 
Moşii-Înţelepţii Lumii se închină Dumnezeiescului Prunc 
din Braţele Fecioarei. 

Şi Duhovnicia Isihastă de specific Carpatin este Duhov-
nicia de Moş-Avva, care înseamnă Duhovnicia de Moşte-
nire a Sfinţilor. Sfinţii sunt garanţia. Sfântul este Moşul-
-Tata cel mare al nostru. Cultul Strămoşilor de aici vine. 
Cine nu are un Moş-Strămoş în neamul lui, acela va pieri. 
Trăinicia, atât Spirituală, cât şi materială, este în Stră-Moşi. 
Sfinţii sunt pentru noi Icoanele acestora. 

– Deci, ca început, nu mi se cere Asceza magică a Minţii 
(ca în practicile mistice antice), ci Asceza Iconizării Lumii. 
Şi în faţa Icoanei Maicii Domnului se face aceasta. 

 
Stau în genunchi în faţa Icoanei 
Şi Pruncul Hristos pe care-L ţine în Braţe 
Lumea întreagă în Icoana Sa o Preface. 
Fecioara-Mamă este Icoana Lumii, 
Pruncul Hristos este Icoana lui Dumnezeu, 
Şi Întâlnirea lor de Taină 
Dă Lumii Dumnezeiasca Haină. 
 
Specificul acesta de Asceză a Iconizării Minţii este 

propriu Isihasmului. Mintea noastră este Oglinda unde se 
Vede Lumea şi, totodată, Dumnezeu Cel coborât în Lume. 
Practicile mistice antice fac „magia resorbirii lumii în 
Chipul Minţii”, a transformării lumii într-o Minte Cosmi-
că. Ca Isihasm, este transformarea lumii într-o Icoană 
Cosmică. Şi Icoana Cosmică este Maica Domnului cu 
Pruncul Dumnezeiesc în Braţe. Un Dumnezeu pur Mental 
nu este al Isihasmului. O lume fără Dumnezeu Întrupat în 
ea nu este lumea Isihasmului. Mintea noastră este o 
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„scânteie” de Lumină a Soarelui-Logosului Creator, Icoana 
Dumnezeiască. Scânteia-Mintea reflectă Soarele şi pare şi 
ea un „mini-soare”. Este greşită părerea că Scânteia se 
„absoarbe” în Soare, ea rămâne doar o Oglindire. Aşa 
Mintea noastră, ca o Oglindă de creaţie, doar dacă stă în 
faţa Soarelui Dumnezeiesc îl va Oglindi. 

Pruncul Hristic din Braţele Maicii Domnului este 
Soarele Dumnezeiesc Întrupat şi ca un Soare de Creaţie pe 
care Mintea noastră de Făpturi Create îl poate Oglindi. 
Acum înţeleg de ce în Isihasm nu se fac Meditaţii Mentale, 
de mentalizare a Soarelui Divin, ci se face Întruparea Lui. 
În Practica Isihastă, Mintea nu are voie să „mentalizeze” 
realitatea, pentru că distruge tocmai Supraforma Întru-
pării Divinului. Aici se încurcă filosofia, cu pretinsa 
„spiritualizare-mentalizare” a lumii. Lumea Creată are o 
„Formă” a ei de Creaţie, dar are totodată şi o Supraformă 
de Întrupare a Divinului în Forma de Creaţie. Această 
Supraformă este Icoana de Taină. Vederea Isihastă este 
Icoana de Supraformă Hristică. Şi în această Supraformă 
Mintea îşi opreşte „mentalizarea” şi se Închină Supra-
formei, care este „peste mentalizare”. De aceea, Icoana creş-
tină nu este „simbol” (semn al Minţii), ci este Supraformă 
peste simbol.  

Acum primesc, Moş-Avva, cu adevărat, cu Ascultare 
devotată Învăţătura Şcolii Tainei Icoanei Isihaste. Şi Cartea 
acesteia este Icoana Maicii Domnului. Învaţă-mă, Moş-Avva, 
să Citesc în această Carte Sfântă. Cine nu primeşte Duhul 
Icoanei, într-adevăr, nu va putea Citi Cartea de Taină a 
Isihiei. Tradiţia Pustnicului Neofit este tocmai în acest 
Duh al Icoanei. 
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Pune Mâinile Tale, Moş-Avva, peste mine, să Primesc şi 
eu Duhul de Taină al Icoanei Isihiei, să pot vedea apoi 
Soarele Hristic. 

 
Unde să găsesc Chipul Soarelui 
În care Mintea să-mi Odihnesc? 
Este în Braţele Icoanei Maicii Domnului, 
În Hristos Pruncul Dumnezeiesc. 
O, Soare de Mare Taină, 
Un Prunc-Miel Nevinovat, 
În care toată Lumina 
Cerului şi Pământului s-a Adunat. 
Isihie, Lumină de 
Soare Dumnezeiesc Întrupat, 
Taină de Icoană, Isihie, 
Duhul Tău şi în mine să Vie... 
 
– Şi eu, Fiule, ca Ucenic al unui Urmaş al Pustnicului 

Neofit, am avut nevoie de mult timp până am Purificat 
Mintea de vederea lumească, pe care am înlocuit-o cu 
Vederea Tainei Icoanei. Moş-Avva al meu era foarte aspru 
în această privinţă. Mereu mă întreba: „Vezi la fiecare pas 
Icoana Întrupării lui Hristos?”. Eu nu-l puteam minţi şi 
mereu mă punea la „canon-pedeapsă”, să fac în plus 
metanii şi închinăciuni la Icoana Maicii Domnului. Mă 
punea adesea să fac şi de trei ori pe zi Acatistul. „Până nu 
vezi Lumea toată o Icoană, să nu îndrăzneşti să intri în 
Biserica de Taină a Isihiei”. Ce să mai vorbim de Sfânta 
Împărtăşanie... „Cum să te Împărtăşeşti tu de Trupul Lui 
Hristos fără să ai în tine Icoana Lui?...”. Cu timpul, mai 
mult mă silea la închinăciuni şi metanii. Eram adesea obo-
sit de la lucrările obişnuite, dar nu mă scutea. „Tânărul şi 
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începătorul trebuie să se nevoiască peste fire, altfel nu va 
progresa”. 

Toţi ucenicii Pustnicului Neofit îşi căpătaseră renumele 
de „metaniştii şi închinăciuniştii”. Se povesteşte că, şi la bă-
trâneţe, Pustnicul Neofit făcea câte o mie de metanii şi în-
chinăciuni, din genunchi, fără să scadă din ele. Era un uce-
nic al său foarte râvnitor, dar slab şi firav din naştere, care, 
neputând să facă multe metanii şi închinăciuni, le făcea cu 
„Duhul”, cum se exprima el, adică „interior”, cu Mintea. Stă-
tea nemişcat, chiar şi culcat, dar cu Duhul făcea toate me-
taniile şi închinăciunile Isihaste. El repeta adesea: „După 
cum Soarele, vrea nu vrea, trebuie cu stricteţe să parcurgă 
un anume număr de ore, la fel şi Isihastul trebuie să par-
curgă un anume număr de metanii şi închinăciuni faţă de 
Icoana-Soarele Întrupării Lui Hristos”.  

Mi s-a părut şi mie la început aceasta o „formalitate de 
pietism simplu, de ritualism formal”, dar cu timpul am în-
ţeles Taina ce se ascunde în acestea. Tot acel ucenic firav 
spunea: „O zi dacă nu fac canonul metaniilor şi închină-
ciunilor, în acea zi am fost mort cu Duhul”. Am înţeles că 
Duhul Isihiei nu este „nemişcarea”, ci Supramişcarea 
Ritualului Sacru. Ritualul creştin Liturgic nu este „mişcare 
obişnuită”, ci o Supramişcarea de Duh peste mişcarea 
propriu-zisă. Ca să intri în Divinitate, trebuie să câştigi 
Supramişcarea de Duh Divin. Este asociată aparent şi cu 
mişcarea de afară, dar nu se confundă cu ea. Aici este 
Taina Duhului Isihiei, a Supramişcării de Duh. Misticile 
antice au observat şi ele că anumite „gesturi sacre” au un 
efect deosebit atât fizic, cât şi psihic, de unde zisa „terapie 
religioasă”. Acestea au fost preluate chiar de medicina 
laică. Mulţi dau explicaţii aşa-zis ştiinţifice, de armonizare 
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a energiilor corpului... Ca sens Isihast, Taina este în Duhul 
Supramişcării Ritualice Sacre. Închinăciunea şi metania 
sunt „gest Sacru” şi acesta atrage Duhul Supramişcării, 
peste „mişcările naturale energetice”. Deci, aici este vorba 
de o Supra-armonizare peste armonizările naturale ale 
Corpului. S-a observat că aceleaşi mişcări, făcute însă 
„ne-ritualic Sacru”, nu dau acelaşi „efect”; aşa, „sportul” 
exerciţiilor „răsturnate”, ce se pretinde că are rezultate 
benefice. Unii stau în cap, stau cu picioarele în sus, îşi 
răsucesc bustul cu aplecări multiple etc. Într-adevăr, antre-
nează o circulaţie energetică mai mare, dar lipseşte 
„Duhul” cu Supraenergia peste energiile naturale. 

În Practica Isihastă este o „profanare” să faci exerciţii ce 
„caricaturizează” Chipul Sacru al Mişcărilor naturale. Să 
stai cu Capul în jos şi cu picioarele în sus este o „carica-
turizare” a Chipului Sacru de Om, care are Capul în Sus, 
spre Cer-Lumină. Metania şi Închinăciunea ca Gest 
Ritualic Sacru sunt însă admise, ca Suprasacralizarea 
Chipului de Om care cu Fruntea la Pământ se „Urcă” la 
Divinitatea cea dincolo de Creaţie. Plecăciunea Smereniei 
Ritualice este „Urcare”, nu coborâre. Creaţia în Faţa 
Divinităţii este „la Picioarele Ei”. Este paradoxala Urcare a 
Creaţiei, care se face prin „coborârea în Divinitate”. Noi 
zicem Urcare, dar de fapt Creaţia niciodată nu poate Urca 
decât Intrând-Coborând în Ea. Aici este temeiul Smereniei 
absolute a Creaţiei, ca recunoaştere a „sensului de raport” 
cu Divinitatea, care este „coborârea [în vederea] Urcării”. 
Medicina Sacră Isihastă este astfel în Duhul Închinării  
faţă de Divinitate. Pustnicul Neofit spunea adesea: 
„Dumnezeu, prin Pruncul din Braţele Maicii Domnului, 
Însuşi coboară ca să se Urce în Creaţie”. Aceasta este 
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„Relaţia” Metafizică dintre Dumnezeu şi Creaţia Sa. Nici 
Dumnezeu nu Intră în Creaţie decât „coborând” în ea. Iată 
temeiul Mistic al Închinării şi Metaniei Isihaste. Supra-
sensul Supramişcării Ritualice este Gestul Sacru al Închi-
nării. În Taina Icoanei Maicii Domnului este tocmai 
aceasta. 

 
Însuşi Dumnezeu Se-nchină 
Coborându-Se-n creaţie 
Când Se face Prunc Făptură 
În ale Maicii Sfinte Braţe. 
 
Ucenicii Pustnicului Neofit se mai numeau de către unii 

„cocoşaţii”, pentru că permanent erau puţin aplecaţi, cu 
privirea în jos. Citeam şi în Vieţile Sfinţilor cum mulţi, 
toată Viaţa, nu priveau nici „acoperişul caselor”, ca „Gest 
Ritualic de Smerenie”. De asemenea, o parte din Somn o 
aveau în poziţia de Metanie. Dormeau din genunchi cu 
Fruntea la Pământ sau se Rugau timp îndelungat în 
această stare. Sfântul Moise Arapul, fiind luptat violent de 
„desfrâu”, stătea tocmai în această poziţie, în genunchi cu 
Fruntea la Pământ şi cu Mâinile strânse întinse, poziţie pe 
cât de incomodă şi de dureroasă, pe atât de „Ritualică”, 
care îi aducea Liniştea. 

Şi eu făceam la început astfel de Gesturi Ritualice, fiind 
din firea mea cam iute şi mânios. Am înţeles că la unii 
sunt explozii energetice în Cap, în Inimă sau în alte 
Organe, dar prin Gesturile Ritualice se pot remedia. Cei cu 
explozii în Cap să privească mereu în jos, să cânte 
Rugăciunea, să citească cu voce, orice gând să fie cu 
Smerenie. Cei cu explozii în Inimă să ridice Mâinile la 
Rugăciune, să deschidă Ochii mari, să se uite în sus. Cei cu 
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explozii în organele inferioare să stea cu Fruntea la 
Pământ, să ridice Mâinile. 

Pustnicul Neofit ţinea foarte mult la Ritualul Sacru al 
fiecărui Gest. Toţi Ucenicii aveau „Regulă” strictă în acest 
sens, dar fără paradă. „Nimeni să nu te vadă că tu faci 
acestea”, era iarăşi o condiţie. 

– Moş-Avva, mi-ai dat „laptele” de Creştere în Viaţa 
Isihastă. În măsura în care eu îl voi putea asimila, voi de-
veni ceea ce trebuie. 

– Fiule, aceasta este Prima Treaptă a Scării Isihaste în 
specificul Carpatin al Pustnicului Neofit. Sfinţii Filocalici o 
concretizează ca Ascultare faţă de Povăţuitor-Duhovnic, ca 
Smerenie şi Nevoinţă în Lucrarea acestora. Pustnicul Neofit 
dă Modelului Filocalic coloritul specific propriu. Aceasta 
este Taina Icoanei. Eu, ca cel mai mic dintre Ucenicii 
Pustnicului, îţi dau Chipul său de transpunere. Ca să „ieşi 
din profanul lumii” trebuie să te „lepezi” de el, prin Sacra-
lizarea „altui Chip al lumii”. Iconarea-Prefacerea Lumii în 
Icoana lui Hristos este modalitatea sa. Primul Pas al 
Duhovniciei este „lepădarea” de lume. Pustnicul Neofit, pe 
cât de simplu, pe atât de complex, adună totul în Lucrarea 
Ritualului Icoanei. Prin Icoană te „lepezi” de lumea 
obişnuită şi intri în Supralumea Divinului. Învăţând să 
Citeşti în Cartea de Taină a Icoanei, săvârşeşti tocmai 
această Lucrare Mistică a Isihiei Filocalice. 

Deci, concret şi Practic, fă cu Nevoinţă Lucrarea Isihiei 
Icoanei. Este Primirea Duhului Isihiei, fără de care nu poţi 
merge mai departe. 
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II. 
1. Prin Icoana Întrupării Lui Hristos în Lume, ridică-te 

la Icoana Cea dincolo de toate Icoanele, la Icoana lui 
Dumnezeu Tatăl. 

2. Fiul lui Dumnezeu Tatăl Se Întrupează ca să facă 
Lumea o Icoană care să poată Primi Icoana în Sine, a 
Tatălui. 

3. Fiul lui Dumnezeu Se face Puntea dintre Icoana 
Lumii, care este Icoana Maicii Domnului, şi Icoana 
Dumnezeiască, care este Icoana lui Dumnezeu Tatăl. 

– Fiule, iată a Doua Treaptă a Scării noastre Isihaste. 
Revelaţia creştină ne aduce Taina Iconizării Lumii prin 
Întruparea Fiului lui Dumnezeu, şi aceasta ne aduce apoi 
Suprataina Euharistiei Lumii, a Urcării ei în Dumnezeire, ca 
Taina Înfierii Lumii faţă de Tatăl-Dumnezeirea în Sine. 

Filocalia Sfinţilor Părinţi este o Mistică Sacerdotală prin 
excelenţă. Originea în Sine este Dumnezeu Tatăl şi toate 
Ies din Chipul Său şi toate se Întorc în El. Originea Creaţiei 
este Fiul „prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3), Care 
însă, deodată, Duce cu Sine şi Creaţia tot la Tatăl. 
Transpunerea Filocalică a Pustnicului Neofit este strict 
Evanghelică. Este o Viziune de „Iconar” care vede totul 
prin Zugrăvirea în Chipuri de Icoane. Se zice că Pustnicul 
Neofit era şi un bun Pictor de Icoane, de unde, pesemne, 
maniera sa de transpunere Iconică a Realităţii. Avea un 
Cult aşa de intens faţă de Icoană, încât peste tot „desena” 
contururi de Icoane. Chiar şi pe pietre săpa Chipuri de 
Icoane. Se zice că înainte de moarte vedea o Icoană la care 
privea cu Ochii mari şi sta ca răpit cu Duhul.  
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„Ce vezi, Moş-Avva?”, îl întrebau Ucenicii... „Icoana... 
Icoana... Închinaţi-vă Icoanei, Fiilor... este totul... Maica 
Domnului este Icoana de Jos, Dumnezeu Tatăl este Icoana 
de Sus şi între acestea este Icoana lui Hristos. Aceasta este 
toată Vederea de Taină... De nu vedeţi acestea, sunteţi în 
întuneric. Lumina... Lumina... Icoana... Icoana... Iisuse... 
Iisuse, Tu eşti Lumina dintre Icoane... Lumina dintre 
Icoane... Tu eşti Lumina. Şi Duhul Cel Preasfânt al Luminii... 
Duhul Icoanei, ce Foc mistuitor... Lumina ce ne duce la 
Tronul lui Dumnezeu Tatăl...Tatăl, Odihna Odihnelor... 
Tatăl nostru Carele eşti în Ceruri”... Şi zicea Rugăciunea 
Domnească Tatăl Nostru... 

Este un salt brusc de la Pământ tocmai la Supraînăl-
ţimea absolutului Divin. După ce mă obişnuisem cu 
Dumnezeu coborât, să trec direct la Dumnezeu Cel Supra-
înălţat... Dar Rugăciunea „Tatăl Nostru” făcea aceasta. 
Aşa, Moş-Avva al meu, ca Treapta a Doua mi-a dat Regulă 
ca zilnic să zic de mai multe ori „Tatăl Nostru”. Acatistul 
Maicii Domnului rămânea în continuare, ca şi Închină-
ciunile şi Metaniile, în plus fiind Tatăl Nostru. La început 
a mers „formal”, cu timpul a devenit un Ritual de o 
Sacralitate tot mai Vie. A zice Tatăl Nostru devenise 
pentru mine pe cât de plăcut, pe atât de „cutremurător”. 
Parcă orice Cuvânt „tuna” în mine, până la un „trăsnet” 
înfricoşător...  

De câte ori mi-aduceam aminte ziceam Tatăl Nostru şi 
toată Fiinţa mea se răscolea. Dacă în timpul Acatistului îmi 
venea să Cânt, acum îmi venea să plâng. În faţa Icoanei 
Maicii Domnului eram „Copil” zburdalnic, acum în Faţa 
Tatălui Dumnezeu simţeam o seriozitate aspră, începeam 
să-mi văd „nimicnicia” mea de Făptură creată. Trebuia să 
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devin şi eu un Fiu Vrednic de Tatăl-Dumnezeu. Parcă un 
Ochi de o Putere absolută mă privea permanent şi mă 
pătrundea până în oase. Ochiul acela care era reprezentat 
pe unele Icoane se făcuse şi pentru mine Icoana lui 
Dumnezeu Tatăl. Ochiul este cu adevărat Icoana tuturor 
Icoanelor. Dintr-o dată au început să apară în mine aceste 
Reprezentări Mistice Iconice care, paradoxal, nu „menta-
lizau” realitatea, ci o Fiinţializau. Mentalizarea reducea 
totul la „simboluri” zise Spirituale. Fiinţializarea Mistică 
pe care o simţeam eu era de altă factură. Realitatea 
devenea Un viu direct Fiinţial, peste mental şi peste 
corporal, care le dă o Supraformă de Fiinţă.  

De aici am înţeles şi eu ceva din Taina Fiinţei, pe care 
nu mi-o puteam reprezenta cu nimic. Fiinţa este Supra-
forma şi Supraconţinutul Realităţii, din care iese Totul, 
rămânând tot Fiinţa-Totul, ca un Tot al Totului, care nu se 
amestecă şi nu se despart. De acum deosebeam afirmaţiile 
Limbajului lui Neofit, ca „Viul viului, Chipul chipului” 
etc... De acum puteam pricepe pe Sfântul Grigorie Palama, 
care în Filocalie deosebea Fiinţa de Energiile Sale sau, cum 
zic filosofii, „Fiinţa şi fiinţările ei”. 

„Viziunea Fiinţială” a Misticii Pustnicului, prin aşa-zisul 
„Manuscrisul unui Isihast”, a circulat printre Ucenicii 
Pustnicului până astăzi. Nu se ştie cât de fidele sunt aceste 
însemnări care au putut fi prefăcute de la Ucenic la 
Ucenic. Este totuşi o „tradiţie” încă Vie, a Duhului lui 
Neofit care pare să îi anime încă pe mulţi. Eu, unul, sunt 
dintre aceştia. Se pare că, într-adevăr, Neofit Pustnicul 
concretizează „Specificul Carpatin”. 

Fac aceste paranteze pentru că şi tu, fiule, ca şi mine, vii 
din lumea preocupată de Spiritul Intelectului care găseşte în 
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Isihasmul lui Neofit Pacea mult căutată. Şi noi, cei cu 
„otrava luciferică a intelectului”, dorim Isihasmul. O, ce Dor 
de Taină are Mintea noastră, să se Închine Fiinţei Celei 
„dincolo” de Minte. Limbajul şi Iconările Mistice Fiinţiale 
ale Pustnicului Neofit sunt în acest sens. 

– Cu adevărat, Moş-Avva, Duhul lui Neofit a făcut şi cu 
mine această minune. În Icoana Mistică, Mintea mea 
rebelă se închină de „bună voie”, iar Intelectul meu nepo-
tolit „renunţă” cu metanie până la Pământ la toate ale sale. 
Şi Duhul Filocaliei, astfel, a putut intra şi în mine. 

– Să te vedem, fiule, cum Urci această a Doua Treaptă. 
Dumnezeu Tatăl este Chipul Fiinţial în Sine. De aceea 
nevoieşte-te cât mai mult în Rugăciunea Tatăl Nostru, ca să 
se „trezească” în tine Taina Chipului Fiinţial. Fără aceasta 
nu vei putea deosebi Sufletul de Corp şi nu vei putea trăi 
Isihasmul „cel deodată” cu Sufletul şi cu Trupul, fără 
amestecare şi fără despărţire. 

– Moş-Avva, îndrăznesc întrebarea: de ce „modalitatea” 
aceasta a lui Neofit nu porneşte direct cu Rugăciunea 
„Doamne Iisuse”, aşa cum spun toţi? 

– Să te uiţi mai cu atenţie în „Scara” Sfântului Ioan Scă-
rarul, din Filocalie. Se vorbeşte de zisa treaptă a „Purifică-
rii”. Noi îi zicem Treapta Resacralizării. Misticile antice 
încep cu un fel de „morală” mistică, de „norme-reguli”, ca: 
să nu furi, să nu mai minţi, să fii sărac material, să nu mai 
vatămi pe nimeni etc., etc. Şi în Filocalie se amintesc acestea. 
Neofit Pustnicul are specificul direct al „misticului” care 
intră dintr-o dată în „Focul Sacru”. Proba „Focului Sacru” 
este o Memorie a Misticii în Sine. Moise vede „Rugul 
Aprins de Focul Divin”, unde trebuie să intre „desculţ”. 
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Această „descălţare” este iconografia Purificării Mistice. 
Rugul Aprins al lui Neofit este Icoana Maicii Domnului, des-
călţarea este Acatistul şi Închinarea-Metania, iar Focul 
Divin este Rugăciunea Tatăl Nostru.  

Prin „arderea” în Focul Divin se face de fapt Purifica-
rea. Icoana Maicii Domnului are ca Centru pe Hristos, Cel 
ce se Întrupează. Rugăciunea Tatăl Nostru are tot pe 
Hristos ca [rugăciunea către] Tatăl Fiului Hristic, prin care 
şi noi suntem Fiii Tatălui. Isihasmul Iui Neofit este strict 
Hristic. Fiul Hristic Descoperă Lumii pe Tatăl. „Cine M-a 
văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan, 14, 9). Modalitatea 
lui Neofit este strict Evanghelică. Iar modalitatea Evan-
ghelică este Fiinţială, a Chipului Fiinţial al lui Dumnezeu. 
Toate misticile metafizice antice şi necreştine sunt mistici 
ale „panteismului”, ori Fiinţial, ori energetic, ori amestecat. 
Isihasmul este o Mistică Fiinţială, fără să cadă în pan-
teismul Fiinţial, şi este totodată o mistică Energetică fără 
să cadă în panteismul energetic. Mulţi, superficial, le 
confundă sau le amestecă; sau, şi mai grav, fac un „sincre-
tism” caricatural. Asupra acestui capitol şi eu, ca Povăţui-
tor Duhovnicesc, insist cu stricteţe şi exigenţă. „Focul 
Rugului Aprins” al Isihasmului îl poţi „masca” printr-un 
„foc înşelător de lumină demonică”. Demonismul se „îm-
bracă” uşor în haine de înger şi cine nu ştie să risipească 
„înşelarea” va fi victima cea mai sângeroasă. 

– Moş-Avva, nu mă cruţa, ci fii aspru şi intransigent 
până la extrem. 

– Fiule, sunt nevoit să-ţi cer de acum o seriozitate în 
Învăţarea Învăţăturii Sfinţilor Părinţi Filocalici. Pustnicul 
Neofit este „simplu şi direct”. Zi Tatăl Nostru o perioadă de 
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timp, mai insistent. Pentru cei ca tine, cu „tarele intelectu-
lui”, este nevoie ca pe lângă Tatăl Nostru să-ţi Resacralizezi 
Intelectul cu un „surplus” din Învăţătura Sfinţilor Părinţi 
Filocalici. Eu însumi am trecut prin aceasta. 

– Într-adevăr, Moş-Avva, deficienţa noastră, mai ales a 
celor Tineri, este lipsa de „însuşire” a Învăţăturii Sfinţilor 
Părinţi. Facem pe „deştepţii” în toate domeniile, dar tocmai 
ceea ce este al nostru, al creştinilor, cunoaştem superficial. 
Majoritatea Intelectualilor se „declară” creştini, chiar fac 
unele „gesturi creştine”, dar au o „gândire păgână”. 

 
Cine să spună Chipul Tatălui? 
Singurul care poate 
Este Chipul Fiului. 
Fiul este Cuvântul-Asemănarea 
Ce din Tatăl Se Naşte, 
Lumina-Arătarea. 
Şi tot din Tatăl 
Purcede Căldura-Chipul Duhului, 
Care Împreună cu Lumina 
Sunt Însăşi Treimea. 
Fiul Chipului Tatălui Cântă, 
Duhul Chipului Tatălui Pecetluieşte, 
Şi în Fiul şi în Duhul 
Tatăl Se Odihneşte, 
Şi Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sunt Treimea Unită. 
Tatăl, Nume Cel mai Mare, 
Fiul, Nume Cel mai Scump, 
Duhul, Nume Cel mai Sfânt, 
Ţie, Dumnezeu Treime, 
Închinare. 
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– Moş-Avva, fac sârguincios Ascultarea pe care mi-ai 
dat-o. Duc Viaţă obişnuită. Am în vedere însă Lucrarea 
celor Două Trepte ale Isihiei, Ritualul Icoanei şi Tatăl 
Nostru, plus Închinăciunile şi Metaniile. 

În meditaţiile şi concentrările misticilor antici se face o ac-
tivitate „intramentală”, pe când aici se face o Activitate „su-
pramentală, dar şi extramentală”. Astfel, Mintea se „Odih-
neşte” nu în ea însăşi, ci „dincolo” de ea însăşi. Aceasta este 
Isihia Minţii. Atât de mult mi s-a imprimat Icoana Maicii 
Domnului, ca şi Gestul Închinării şi Metaniei, precum şi 
zicerea Rugăciunii Tatăl Nostru, încât mi se par naturale şi 
fireşti. Dar nu este o „imprimare mentală”, ci „Altceva”, în 
care însuşi mentalul intră. Aici este specificul Isihiei. Acum 
înţeleg de ce nu se admit meditaţia şi concentrarea Minţii 
în Isihasm. „Fixaţia” este patologică în mistică, precum şi 
„răspândirea”. Mulţi fac „fixaţii patologice” din care 
aproape că nu mai pot ieşi, căzând victime propriilor 
„fixaţii”. Cei cu „nestatornicia” Minţii, de asemenea, cad 
într-o „destructurare” nocivă. Modalitatea Isihastă rezolvă 
tocmai acest „patologic periculos”. În faţa Icoanei, Mintea 
nu are voie decât să se Închine şi nu poate grăi decât zicând 
Tatăl Nostru. Această „oprire a activităţii intramentale a 
Minţii” şi intrarea Minţii în Supraactivitatea „extra-
mentală” este Taina Practicii Isihiei Minţii. 

– Fiule, mă bucur că ai descoperit „primul secret” al Isi-
hiei. Noi ştim că Mentalul îşi imprimă zisele „forme men-
tale” în lucruri şi lucrurile le absorb. Misticile antice caută 
tocmai aceste „forme mentale, Ideile Spirituale” din lu-
cruri, ca o „eliberare” a lor din lucruri. Este „magia-iluzia” 
Mentalului, ce poate cădea chiar în „ocultismul magic”. În 
Isihasm este altă viziune: în primul rând, Mentalul nu este 
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Spiritul, ci Energia Harică a Spiritului. De aceea ţi-am ce-
rut să aprofundezi din Filocalie pe Sfântul Grigorie Pala-
ma, referitor la Fiinţa şi Energiile sale Harice. Ucenicii 
Pustnicului Neofit insistă mult pe „distincţia” clară şi netă 
dintre Spiritul ca Fiinţă şi Spiritul ca Energii Harice, care 
apoi se „îmbracă” în „Corpuri şi lucruri”.  

Pentru Spiritualitatea mistică a Isihasmului, aceasta este 
„cheia” fără de care nimic nu se „dezvăluie”. Vestita dis-
pută a Sfântului Grigorie Palama cu Varlaam filosoful aici 
îşi are începutul. Varlaam filosoful era fidel concepţiei Pla-
tonice şi Aristotelice, după care Spiritul este Mentalul-Ideea. 
Sfântul Grigorie Palama, credincios viziunii creştine, 
susţine că întâi este Fiinţa, din care ies Energiile Harice-
Raţiunile Divine care apoi se înveşmântează în cor-
poralitatea lucrurilor. Astfel, Fiinţa şi Energiile Sale Harice 
sunt Spiritul Integral. Pentru noi, este Dihotomia Spirit şi 
Corp. Ca viziune creştină, Fiinţa şi Mentalul sunt îm-
preună Spiritul, care nu se despart şi nu se amestecă, fiind 
Fiinţa şi Energiile Sale Harice.  

Mai mult, ca viziune creştină, Mentalul Divin Haric nu 
se confundă cu Mentalul Creat. Filosofia consideră doar 
un singur Mental Divin care îşi încorporează „ideile-princi-
piile spirituale” în lumea lucrurilor, de unde „panteismul” 
filosofic. Ucenicii Pustnicului Neofit fac şi mai mult, nişte 
„lărgiri” mistice care par multora „neobişnuite”. Aşa, fac o 
„distincţie Intraspirituală” dintre Fiinţa ca Fiinţă şi Fiinţa 
în Energiile Sale Harice, care apoi se transpun în Cor-
poralitate. Filosofic, corporalitatea este Însuşi Divinul În-
trupat, de unde „panteismul dublu, Fiinţial şi energetic”. 
Ucenicii Pustnicului Neofit insistă mult pe „distincţiile” 
lor. De aceea şi eu insist, ca să le însuşeşti, neputând altfel 
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să Practici Isihasmul nostru. Vezi şi pe Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, îndeosebi Mystagogia sa. Sfinţii Filocalici 
fac aluzie deseori la un fel de Mystagogie Filocalică ce tre-
buie primită de la Povăţuitorul Duhovnicesc. 

Să nu te opreşti însă în loc dacă mai ai încă multe nelă-
muriri. Ai grijă că Mintea încearcă prin „subterfugii” să te 
împiedice tocmai de la esenţialul Isihiei care este „transce-
nderea mentalului”. Ucenicii Pustnicului Neofit cer 
Practicarea cu stricteţe a Ritualului Isihast, din care vine 
apoi şi „luminarea” Minţii. Aşa, vorbesc de o Iconare a 
Minţii. Mintea este Fecioara care trebuie să Nască pe 
Pruncul Hristic care este, totodată, Divinul şi Făptura 
Creată, fără amestecare. Mintea noastră păcătoasă-demonică 
trebuie să îngenuncheze în faţa Icoanei Fecioriei Minţii, 
care este Maica Domnului Mintea-Făptură Feciorelnică în 
totalitate. 

– Moş-Avva, Taina celor Două trepte ale Practicii Isi-
haste constituie şi pentru mine cu adevărat Intrarea şi Înce-
putul Vieţii Isihaste. După spusele marelui Trăitor Isihast, 
Sfântul Simeon Noul Teolog, noi trebuie să ne facem Ase-
mănare de Icoana Maicii Domnului ca să putem şi noi 
Întrupa şi Naşte pe Hristos în noi. Pustnicul Neofit Car-
patinul este Filocalic, astfel, prin insistenţa sa pe Chipul 
Icoanei Maicii Domnului. 

Icoana Maicii Domnului este Rugul Aprins ce se arată 
lui Moise, Taina Fecioarei peste care a coborât Sfântul Duh 
şi Binecuvântarea Tatălui Dumnezeu şi a Întrupat pe Fiul 
lui Dumnezeu „La început a făcut Dumnezeu Cerul şi 
Pământul” (Facere 1, 1). Cerul este Chipul Fiului lui 
Dumnezeu care Se Întrupează în Braţele Pământului-
Chipul Maicii Domnului. 
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O, ce Taină! 
Iată că şi noi suntem „un Pământ” în care se Întrupează 

Cerul. Pământul nostru este Firea noastră Creată care trebuie 
să Întrupeze Suprafirea Divină Hristică. Firea noastră creată 
trebuie să Nască Divina Conştiinţă. 

Mintea şi Simţurile se Iconizează cu greu. Doar prin 
Ritualul Icoanei, încet, ies din sine şi se „Divinizează” 
Hristic. Mintea şi Simţurile sunt Magii din noi, care Înge-
nunchează în faţa Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul 
Hristic în Braţe. Mintea aduce ca Dar Aurul-Mintea Însăşi, 
cu toate facultăţile ei. Inima aduce ca Dar Imaginaţia-Smirna. 
Iar Simţurile aduc Tămâia-arderea de bună mireasmă. 

Mintea este Prima care trebuie să „Îngenuncheze” în faţa 
Pruncului Divin. Mintea cu Smerenie trebuie să Primească 
Taina Revelaţiei Hristice. 

– Fiule, Duhul Isihiei începe să Lucreze în tine. Moda-
litatea aceasta Neofitică este totodată o Purificare şi o 
Luminare. „Negativul” din noi este aşa de mare, încât cu 
greu cedează. Sfinţii Filocalici ne vorbesc tocmai de necesi-
tatea, mai întâi de toate, a „despătimirii”. Sfaturile Filoca-
lice sunt amănunţite şi concrete. Nu neglija să le citeşti cât 
mai des, ca să înveţi bine „ostăşia” Duhovnicească. 

– Moş-Avva, ce îmi place mie la specificul Pustnicului 
Neofit este Iconarea sa directă care Acţionează tocmai pe 
„direcţia” Isihiei. Noi, cei „lumeşti şi negativi”, avem ne-
voie în primul rând de Resacralizare. „Autosacralizarea” 
este modalitatea antică. Creştinismul ne arată Sacralizarea 
prin Sacrul Cel Dincolo de noi. Majoritatea vorbesc de 
„Divinul din interiorul nostru”. Divinul nu este în noi, ci 
Dincolo de noi. Mulţi se „autodivinizează” prin Divinul ce 
Vine în noi, pe care şi-l asumă. Divinul este Icoana în faţa 
Căreia noi trebuie să stăm Îngenuncheaţi. Divinul este în 
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noi doar dacă stăm Îngenuncheaţi în faţa Lui. Noi suntem 
Luna în Lumina Soarelui Divinităţii. 

– Fiule, aici este tocmai specificul Filocalic Carpatin al 
Pustnicului Neofit. Dacă îi citeşti cu atenţie pe Sfinţii Filo-
calici, vei vedea că ei fac o distincţie între Mintea de „afară” 
şi Mintea Duhului din Lăuntru. Mintea din „afară” este 
Biserica-Maica Domnului, iar Mintea Lăuntrică este 
Preoţia-Fiul Hristic. 

– Moş-Avva, din Practica celor Două Trepte ale Vieţii 
Isihaste am dedus în primul rând faptul clar al specificului 
Isihasmului, ca Întrupare a Divinului în Minte, nu ca 
„autodivinizarea” Minţii. Mintea o „golesc” de conţinutul 
ei mental, dar nu o las „goală”, ci o Umplu cu Supra-
mintea Divinului. Mai mult, Mintea nu se „autodistruge” 
(ca în misticile metafizice filosofice), ci se face Icoană-Biserică 
ce ţine în Braţe pe Pruncul Hristic. Astfel Mintea-Biserica 
se Odihneşte în Hristos şi Hristos se Odihneşte în Minte-
Biserică. Este Isihia, Odihna Dublă şi egală de Icoană. 

Creaţia Iubeşte pe Dumnezeu tot ca Chip de Fiu, ca 
Fraţii Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu Se Întru-
pează în Lume şi Lumea se Întrupează în Fiul lui Dum-
nezeu şi doar aşa se Întâlneşte Dumnezeu cu Lumea şi 
Lumea cu Dumnezeu. 

Maica Domnului este Puntea Dublei Întrupări. Prin 
Chipul Ei se Întrupează Dumnezeu şi tot prin Chipul Ei ne 
Întrupăm şi noi în Hristos-Dumnezeu. 

 
Fă-ţi Mintea Prunc, 
Fă-ţi Inima Prunc, 
Fă-ţi toate Simţurile Prunc, 
Asemenea Pruncului Hristos 
Şi cu Pruncul Dumnezeiesc 
Zi Rugăciunea Tatălui Ceresc. 
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– Moş-Avva, se tot vorbeşte de „autocunoaştere-auto-
control” al Minţii, ca bază a Spiritualizării. Aici, în Isihasm, 
este Intrarea Minţii în Supracunoaşterea Sacralităţii cea 
Dincolo de Minte. Nu Mintea se „autocontrolează”, ci 
Mintea trebuie să „Îngenuncheze” în faţa Sacralităţii care să 
Supracontroleze Mintea. Acesta este un „specific” al Isihiei 
care trebuie bine evidenţiat. Autocontrolul Minţii prin 
„operaţii mentale” trebuie să fie doar după ce se face 
„Iluminarea” Minţii prin Sacralitatea cea Dincolo de Minte. 
Modalitatea Pustnicului Neofit este paradoxala „Iluminare” 
înainte de zisa „purificarea” Minţii. Este drept că trebuie 
să-ţi „cureţi casa” ca să Primeşti pe Divinul Oaspete, dar 
Intrarea Divinului în Casă este Divinizarea Casei. De aceea 
la Neofit este „Caracterul Carpatin”, direct, de a „Oferi 
Oaspetului Divin „Pâinea şi Paharul cu Apă”, adică, mistic, 
„Mintea cu apa gândirii”. Pentru Caracterul Carpatin, nu 
„curăţirea Casei” este cel mai important fapt, ci „Oferirea 
Pâinii şi Apei Sacre” prin care, apoi, se face şi „Sfinţi-
rea-curăţirea”. Obiceiul nostru Carpatin de a da Oaspetelui 
„Sacralitatea Casei”, Ritualica „Pâine şi Paharul cu Apă”, 
este specificul întregii Fiinţialităţi. Neofit Pustnicul o fo-
loseşte în modalitatea sa mistică. 

 
Eu ce să aduc în Dar la Staulul Pruncului Divin? 
Aduc „Bucăţica mea de Pâine” 
Şi Ulciorul meu cu Apă... 
În acestea este Însăşi Fiinţa mea 
Cu Chipul meu pecetluit, 
Cu Însăşi Inima 
În care sunt eu însumi Dăruit. 
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– Fiule, ţine cu sfinţenie Ritualul Acatistului Icoanei 
Maicii Domnului. Este începutul Isihiei şi totodată menţi-
nerea ei. Pustnicul Neofit l-a ţinut până la ultima suflare 
pământească. Şi a lăsat Regulă strictă pentru toţi Fiii Săi 
duhovniceşti. 

 
Cine Iubirea Lui Dumnezeu să o cuprindă?... 
Doar Fiul Său o poate. 
Şi Iubirea Fiului doar Chipul Tău de Maică. 
O, Chip de Mare Taină, 
Tu, Chipul cel mai Ales, 
Deşi Chip de Creaţie 
Având pe Fiul Dumnezeiesc în Braţe, 
Te faci Icoană de Închinare: 
Bucură-te, Icoană de Dumnezeiească Întrupare! 

 

III. 
1. Uneşte Icoana Pământului cu Icoana Cuvântului. 
2. Icoana Cuvântului Întrupat este Icoana Isihiei. 
3. Intrarea în Icoana Cuvântului Întrupat este apoi 

Viaţa Isihiei. 
– Moş-Avva, a trecut aproape Anul şi Taina Icoanei a 

început să-şi dezvăluie Duhul ei în mine. Mintea mea re-
belă a început să accepte „oprirea mentalizării”. Mintea 
Isihiei este „Altceva” decât mentalizarea. Tare greu am 
putut pricepe acest „Chip-Icoană Mentală”, care este altce-
va decât Ideea şi Gândul. 

– Fiule, Neofit Pustnicul are o modalitate specifică. El 
porneşte de la Divinul Întrupat, nu de la Divinul în Sine, 
metafizic. El porneşte astfel de la „Icoana de afară”. Mintea 
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nu acceptă „Trupul”, ci tinde la „Ideea” cea dincolo de 
Trup. Icoana este acceptarea „Trupului Minţii”. Filosofii 
consideră Trupul „duşmanul” Minţii-Spiritului. Icoana este 
Taina Sacralizării Trupului Spiritului. 

Sfinţii Părinţi Creştini s-au luptat până la sânge cu „ico-
noclaştii” care nu acceptau Icoana, considerând-o „idol”. 
Sfântul Teodor Studitul a definit clar Icoana ca „mijloc de 
a aduce Prezenţa Celui ce este Reprezentat şi totodată ca 
punte de Comunicare cu Cel Reprezentat”. Icoana este, 
astfel, „un Loc unde poate coborî Divinul şi în care poţi să 
Comunici cu el”. Icoana devine un fel de „Minitemplu”. În 
Templul de la Ierusalim făcut de Solomon, Dumnezeu 
Savaot făgăduieşte că El va fi Prezent şi va Comunica de 
fiecare dată cu cei ce Îl cheamă. Creştinismul vine cu 
„multiplicarea” Templului Ierusalimitean, ca Biserici şi ca 
„Minibiserici-Icoane”. Icoana este „Reprezentarea Bisericii”, 
în care se Reprezintă „Prezenţa Divinului”.  

De aici semnul Bisericii, că are în ea Icoanele care fac 
dintr-o Casă, Biserică. Icoanele fac Biserica. Templul din 
Ierusalim era el însuşi Icoana şi de aceea nu se mai admi-
teau şi alte Icoane. Creştinismul extinde Templul şi multi-
plică Icoanele-Templele Creştine. Neofit Pustnicul face 
Mistica Icoanei-Templu, care înseamnă Biserică Hristică. 
Templul simplu este o „singură reprezentare”, iar Templul 
Hristic este „supra-reprezentare ca Biserică, Templul-
Icoană”. Templul „aştepta” Venirea lui Mesia, Biserica are 
pe Mesia-Hristos. Icoana este Templul Împlinit ca Biserică. 
Aşa, Icoana nu mai este „idol-autodivinizare”, nici „zeifi-
care-personificare a idolului”, nici „divinaţie-investire cu 
divin”, ci este Suprasacralitatea peste acestea. 
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Ca viziune Creştină, Icoana este „Răsfrângerea Celui 
reprezentat”. Neofit Pustnicul extinde Teologia Icoanei 
într-o Mistică a Icoanei. Teologia Icoanei este Divinul 
Întrupat. Mare atenţie la aceste distincţii mistice, care pen-
tru Practică sunt însăşi „Viaţa mistică”. Filocalicii Athoniţi 
îndeosebi fac cu precădere Teologia Icoanei, în umbra că-
reia fac şi Mistica ei. Specificul Filocalic Carpatin pus în 
lumină de Neofit Pustnicul este evidenţierea Mistică în 
umbra căreia se face şi Teologia ei. De aici reiese un „com-
plex Mistic” al Icoanei, tot aşa de bogat ca şi „complexul 
Teologic”. Sfinţii Părinţi au susţinut cu tărie şi „Trupul 
Icoanei” drept tot aşa de Sacru ca şi Chipul Cel dincolo  
de Trup. Creştinism înseamnă „Trup Înviat”, aşa încât 
„despărţirea” Chipului de Trup este „contrazicerea însăşi” 
a Învierii. Icoana Creştină este Trup Înviat, nu „Corp-obiect 
idolatrizat”. Acest Sacru al Învierii este Temeiul acceptării 
„Trupului Icoanei”. 

Icoana, la Neofit, nu este Corp, ci Supratrup al Corpului 
şi al Spiritului Întrupat. Acest Supratrup al Icoanei, care 
transcende şi Spiritul şi Corpul, este Mistica Pustnicului 
Neofit. Trupul Înviat Hristic este Supratrup – deodată 
Spirit şi Corp şi dincolo de acestea – care înveşmântează 
Spiritul şi Corpul. 

La Neofit este un fel de „Supramistic”, „Acel Dincolo” 
unde Fiinţa inaccesibilă poate „ieşi” din Sine ca să-şi Îm-
părtăşească „Cele după Fiinţă”. La Neofit toată Nevoinţa 
Mistică este ajungerea la „Supralocul” unde şi Fiinţa şi 
Energiile ei, şi Spiritul şi Corpul se pot Întâlni deodată şi 
în Împărtăşire reciprocă, fapt care în mod obişnuit nu este 
posibil... Neofit „găseşte” Miracolul unde Unirea contrariilor 
este posibilă, Supralocul Supratrupului Euharistic, tocmai 
Supratrupul Icoanei. 
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Pentru Neofit, Icoana este Sfântă şi Reală nu ca simplă 
Teologie, nu numai pentru că arată Întruparea Divinului, 
ci pentru că face Miracolul Supratrupului Iconic. Acestă 
Taină a posibilităţii de Ieşire a Fiinţei într-un Loc unde 
Fiinţa Iese din Sine tot ca Fiinţă este tot fondul Misticii 
Fiinţiale a Pustnicului Neofit. 

Teologia a găsit Miraculosul Loc în Harul Energetic 
Necreat. Mistica lui Neofit găseşte Tainicul Loc în Chipul 
Euharistic care este Ipostas Fiinţial şi Har şi Creaţie 
deodată, în Unire neamestecată. 

Neofit Pustnicul vorbeşte de o Mistică Fiinţială ce în-
globează Harul şi îl Uneşte cu Ipostasul Fiinţial. Euharistia 
este această unire, ca Supratrup şi al Fiinţei, şi al Harului. 

Nu este nimic deosebit faţă de cele ştiute, doar că Neofit 
face nişte menţiuni şi evidenţieri specifice caracterului său 
Carpatin. Teologic Filocalic, Harul „cuprinde” toate ale 
Fiinţei, dar ca „exterioare” Fiinţei care rămâne Apofatică în 
Sine. De aici, Mistica Teologică Harică a Sfinţilor Părinţi, 
care insistau pe Har ca să nu se cadă în „erezia panteis-
mului fiinţial”. Tot fondul este aici acela ca „Fiinţa să nu fie 
privită în Sine Însăşi” de către Creaţie, ci în „afara” ei, acolo 
unde Creaţia poate Vedea cele „ale Fiinţei”, iar nu Însăşi 
Fiinţa. De aici Teologia Fiinţei „prin Har”, prin Lumina 
Harică. 

Neofit Pustnicul caută o Teologie de „Har prin Fiinţă”, ca 
specific Filocalic Carpatin. Şi aceasta impune tot „un Loc 
în afara Fiinţei”, ca să nu fie panteism fiinţial, Loc pe care 
îl găseşte în „Supralocul Euharistic” care este „deodată şi 
Fiinţă şi Har, în Împărtăşire”. La Neofit este „teama” de 
pierderea Ipostasului Fiinţial în „impersonalismul” Harului, 
după cum la Sfinţii Părinţi era „teama” amestecului Fiinţei 
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cu Energiile Sale Harice. La Sfinţii Părinţi este „teama de 
panteismul fiinţial” şi la Neofit Pustnicul este „teama de 
panteismul energetic”. Sfântul Grigorie Palama elucidează 
„panteismul fiinţial”, iar Neofit încearcă să-l elucideze pe 
„cel energetic”. 

– Moş-Avva, este foarte bine că îmi faci aceste menţiuni. 
Şi eu eram tentat să „depersonalizez” Fiinţa în Harul-
Lumina Sa. Mentalizarea Fiinţei, reducerea ei la „Idee şi 
Gând”, este într-adevăr „depersonalizarea” ei. Dar şi 
„Substanţializarea” Fiinţei este tot aşa de periculoasă în 
Mistică, după cum „depersonalizarea” este periculoasă în 
Teologie. Or, Neofit Pustnicul caută o rezolvare a ambelor 
situaţii. A face Fiinţa lui Dumnezeu o „Substanţă” directă 
înseamnă a face păcatul intrării în Apofatismul Fiinţei.  
Iar a „de-substanţializa la absolut” Fiinţa înseamnă a face 
„de-personalizarea” Fiinţei, reducând-o la acel „neant 
divin” inadmisibil în Creştinism. Astfel, Neofit găseşte 
Euharistia Liturgică, ca Unire a Catafaticului-Substanţiali-
zării Harice cu Apofaticul-Inaccesibilul Fiinţial. Euharistia 
este astfel Miracolul şi Substanţial şi Fiinţial, şi al 
Ipostasului-Chipului şi al Trupului Său. Euharistia este 
Persoana Hristică şi Trupul Său deodată şi fără despărţire, 
este şi Fiinţa şi Harul. Euharistia este Hristos, Fiinţă şi 
Har, Spirit şi Trup. 

„Şi Cuvântul S-a făcut Trup” (Ioan l, 14). Neofit Pust-
nicul zice: „Şi Cuvântul S-a făcut Icoană”. Toate misticile 
metafizice nu admit „Trupul” Spiritului, trebuind ca Spiri-
tul să se „resoarbă” în Sine din iluzia corpului. În Creşti-
nism este tocmai „Intrarea Spiritului în Trup unde să se 
Odihnească, să se Rememoreze pe Sine”. Filosofic, Spiritul 
îşi „pierde” Memoria de Sine în „memoriile obiectelor 
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lumii”, de unde mistica „ieşirii” din memoriile corporale 
ca să se recâştige Supramemoria în Sine Spirituală. Creşti-
nismul vine cu un paradox peste logica anticilor, cu 
„Locul” unde Spiritul şi Trupul-materia să nu mai fie în 
contrarietate şi nici ca simplă complementaritate, ci într-un 
„Al Treilea” care le are pe amândouă şi le depăşeşte, le 
înglobează, le uneşte şi le face afirmative reciproc. Este 
Raiul totodată Cer şi Pământ, totodată Suflet şi Corp, 
totodată Dumnezeire şi Creaţie. Acest Arhechip de Rai este 
Nostalgia Mistică a Pustnicului Neofit. Şi Raiul acesta este 
Icoana, Supratrupul Divinului şi Creaţiei, Spiritului şi 
materiei. Şi concretul Raiului este Trupul Euharistic pier-
dut prin păcat, dar Recâştigat prin Trupul Înviat Hristic. 
Euharistia este astfel Originea Icoanei şi a Misticii ei. 

Icoana este Chip Euharistic care prin Ritual se face 
Deschiderea Împărtăşirii. 

Tot secretul Practicii Isihaste este Ritualul Mistic al 
Icoanei. Şi Chipul Icoanei în Sine este Ipostasul Hristic ce 
se „face Trup-Icoană-Euharistie”. Iar Trupul Icoanei Sale îl 
ia din Trupul Icoană al Maicii Domnului. 

Neofit concepe Practica Isihastă ca „drumul Ritualic” 
dintre Pruncul Hristic din Braţele Maicii Domnului şi 
Potirul Euharistic Liturgic. Icoana Maicii Domnului cu 
Pruncul Hristic este Prescura Întrupării Icoanei, a însăşi 
Naşterii Icoanei, care se face Euharistie – Unirea Icoanei de 
Creaţie cu Divinul. Este o Mistică Isihastă de transpunere 
specific Carpatină, a „Pumnului de Pământ Dacic”, care 
este Taina Unirii Creaţiei cu Divinul şi totodată însăşi 
Divinizarea-Îndumnezeirea Creaţiei. Traco-Dacul Carpatin 
„moare cu Pământul în Mână” ca să ducă pe „lumea cea-
laltă” însăşi „substanţialitatea sa”. Murind, el lasă Trupul 
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morţii, dar ia cu sine prin „Pumnul de Pământ” toată Fiin-
ţialitatea sa, în Memoria ancestrală că „Pământul se pre-
lungeşte în Cer şi Cerul se prelungeşte prin Pământ”. Pă-
mântul acesta Dacic este un Pământ „bun”, unde Sămânţa 
Creştină găseşte prilejul să Crească din plin, de aceea Creşti-
nismul este primit aproape de la sine de Daci. „Pumnul de 
Pământ” din Mâna muribundului este Preînchipuirea 
Euharistiei care Duce Trupul ca Înviere la Cer. Pâinea 
Euharistică este Transfigurarea Pământului în Pâinea Vieţii 
Nemuritoare. 

– Fiule, problema cea mai grea a Misticii este „Suportul 
Mistic” al Practicii. Toţi susţin că Divinul este Cel spre care 
se tinde, dar „suportul Divinului” care este? Divinul trebuie 
„Rememorat, Rechemat şi, abia după această „trudă”, să 
ajungi să-L Vezi. Unii zic că Divinul este în „tine însuţi”, 
alţii că este „în afară şi peste tot”, alţii că „tu însuţi trebuie 
să-l Configurezi” în propriul tău sistem Psiho-energetic. De 
aici modalităţile de Practică, de Interiorizare, de exterio-
rizare, de Concentrare, de Creaţie chiar. De aici practicile 
metafizice, religioase, oculte şi magice. 

Ca Practică Isihastă, să fii atent la specificul său incon-
fundabil. Neofit Pustnicul susţine Suportul Icoanei care, 
după cum s-a văzut, este „dincolo” şi de exterior şi de inte-
rior şi de proprie transpunere, ca Miracolul Euharistiei care 
este „Acel Supratrup” şi al Spiritului şi al Corpului care este 
şi Interiorul şi exteriorul, unde Vin şi Dumnezeu şi Creaţia, 
unde Dumnezeu este şi Altceva decât Propria Fiinţialitate şi 
Creaţia, de asemenea, este şi Altceva decât Creaţie, acolo 
unde contrariile se depăşesc, unde toate sunt deodată şi 
dincolo de ele însele. 

Misticile antice se concentrează pe obiecte, imagini, forme 
mentale şi Idei de ultimă abstracţie, chiar pe puncte şi 
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organe corporale, până la o adevărată magie Psiho-energe-
tică. 

Fii atent la specificul Suportului Icoanei Mistice Creş-
tine, care nu seamănă cu nici o formă de mai sus. Aici 
mulţi cad în „misticisme bolnăvicioase”, cu efecte uneori 
dramatice. 

– O, Moş-Avva, ce luptă aprigă am dus eu până am 
ajuns să am „atitudinea” corectă faţă de Icoana Mistică. La 
început nu puteam nicicum s-o fixez... Tu îmi interziceai 
categoric să mi-o fixez ca imagine. Mereu îmi atrăgeai 
atenţia că nu am voie să mă concentrez pe Icoană. La fel, 
nu aveam voie s-o mentalizez. A mai apărut şi o reacţie, că 
a început să mă doară Fruntea de nu mai puteam suporta. 
Ochii, de asemenea, au început să mă doară. Tu însuţi îmi 
spuneai că ai avut o încercare asemănătoare, cu o durere 
din vârful capului şi apoi a întregului Creier, de parcă era 
copt, cu o ameţeală ce a durat mult timp. Mi-era teamă să 
nu fac vreun deranjament Psiho-nervos. Mereu mă sileai 
să „opresc” orice „efort mental”, lucru care îmi solicita şi 
mai mult Mintea şi Creierul. Cu cât „goleam” Capul de gân-
duri, cu atât mai multe gânduri năvăleau. Cu cât opream 
orice activitate mentală, Mintea mea parcă „fierbea”. Nu 
mai puteam privi Icoana, pentru că mă dureau Ochii şi 
Fruntea. Dacă o mentalizam, iarăşi mă durea Capul. Pri-
mele luni am fost ca „beat”. Citeam însă zilnic Acatistul 
Maicii Domnului şi câte puţin din Filocalie şi Vieţile Sfin-
ţilor. Metanii şi închinăciuni făceam puţine, pentru că de 
fiecare dată începeau să mă doară Fruntea şi Ochii. Lu-
cram în schimb cât mai mult lucruri de mână, la curăţenie, 
la grădină, la bucătărie. Tu, Avva, mereu îmi cereai să fac o 
„pauză totală mentală”, lucru ce mi se părea o „maltratare” 
tocmai a Minţii. Nu îmi dădeai voie să mă Rog, decât la 
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Acatist şi prin Participarea la slujbele Bisericii. Cu timpul 
s-a potolit tensiunea din Cap, dar am căzut într-o „nepă-
sare” mentală ce mi se părea că mă „prosteşte” pur şi sim-
plu. Parcă nu mai puteam să memorez nimic, nu mai gân-
deam la nimic, parcă „vegetam”. Tu mereu mă sfătuiai să 
am răbdare, că va veni şi momentul unei „cotituri deosebite” 
care nu trebuie grăbită, pentru că trebuie să vină de la sine. 
Într-o zi, în timp ce citeam Acatistul Maicii Domnului în 
faţa Icoanei, am simţit Ceva de Taină, ca o „uşurare” în 
toată Fiinţa mea, am simţit Duhul Icoanei despre care 
vorbeşte Pustnicul Neofit. 

Ziua aceea a fost pentru mine ca o mare Sărbătoare. A 
Intrat în mine Duhul Icoanei. Am înţeles că Isihasmul 
începe cu Primirea Duhului Icoanei care este Acel dincolo 
de imaginaţie, dincolo de fixaţie şi concentrare... Icoana 
Mistică Isihastă trebuie Văzută în Duhul Icoanei. Duhul nu 
se poate imagina, nu se poate simţi şi nici mentaliza, 
Duhul se Primeşte. Tu mereu îmi spuneai: „Ai răbdare, să 
Primeşti Duhul Icoanei”.  

Eu încercam să-mi închipui Duhul, dar de fiecare dată 
cădeam în forme mentale ce erau interzise... În acest Duh 
al Icoanei parcă Vedeam Icoana cu Ochi de Duh, fără să 
mi-o imaginez, parcă Icoana era Un Ceva unde eu puteam 
Intra fără să mă pierd pe mine, unde şi mai mult deve-
neam un „Centru de Prezenţă” care, paradoxal, era din-
colo de mine şi totodată eu (eram) venit în acesta, totodată 
şi o Suprapreznţă în care Intra Prezenţa mea, ca Dialog 
între Prezenţe fără amestecare. O, ce Luminare de o natură 
care nu se poate spune este această „Prezenţă în Duh”! 
Duhul este Prezenţă, dincolo de mental, dincolo de 
simţire, dincolo de orice imaginaţie. 
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Iată Taina Icoanei Mistice, Duhul-Prezenţă care, şi 
mai mult, aduce Prezenţa Cuvântului-Ipostasului. 

Ca specific al Pustnicului Neofit, se disting: 
– Icoana ca Reprezentare Grafică, pictură, sculptură. 
– Duhul Icoanei, ca Prezenţă a Unui Viu al Icoanei. 
– Icoana Fiinţială a Ipostasului din Icoană. 
– Icoana Euharistică, care le înglobează şi le Supraîntru-

pează pe toate şi le face, „peste fire”, Comunicabile, 
Împărtăşibile. 

Este o Transfigurare a Icoanei Grafice în Duhul dincolo de 
Reprezentarea pur corporală, în totodată Transfigurare în 
Ipostasul Icoanei şi Transfigurare Euharistică de Unire 
Dialogală. 

Icoana în sine este Chip de Suprareprezentare a Perso-
nalităţii Celui Reprezentat, în care Reprezentarea Grafică 
este exteriorul, Reprezentarea Ipostasului este Interiorul şi 
Reprezentarea Euharistică este Supratrupul tuturor acestora. 
La Neofit, Icoana Euharistică este pe primul plan. 

Fără Practică, acestea sunt greu de înţeles. 
Se vorbeşte de Supralumina Harică Mistică. 
Mistica anticilor este Intelectualistă, de Contemplaţie, de 

Minte Iluminată. Cea Creştină este între Har şi Ipostasul 
Fiinţial. 

În Mistică se zbat trei direcţii: 
– un intelectualism pur, de Metafizică pură sau Teologică; 
– un semi-intelectualism unit cu un sentimentalism ce 

înclină până la senzualism; 
– o Mistică de Duh, specifică în Creştinism, de Teologie 

Mistică şi Mistică Teologică, concretizată ca Mistică 
Euharistică. 

Pustnicul Neofit nu vorbeşte, ca Sfântul Simeon Noul 
Teolog, de Pregnanţa Luminii Harice, ci de Pregnanţa 
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Icoanei Euharistice. Neofit nu este Misticul Luminii, ci 
Misticul Icoanei Liturgice Euharistice în care Lumina Iese 
din Supratrupul Ipostasului care îşi Împărtăşeşte Dumne-
zeirea. Nu este Misticul „Vederii Luminii”, ci Misticul 
„Pâinii Dumnezeieşti”. Neofit este în specificul Filocalic 
Carpatin. La Sfântul Simeon, în Lumină este Totul. La 
Neofit, în Pâinea Euharistică este Totul, şi Lumina şi 
Ipostasul şi Creaţia. În Lumină este Contemplaţia, în 
Pâinea Euharistică este Dialog de Întâlnire, în care Con-
templaţia Supramentală se face Supratrup. Specificul Car-
patin este acest „Suprasubstanţialism” ce Înglobează şi Spi-
ritul şi Substanţa şi le face1 „dincolo” de ele însele. Ne-
corporalul Supramental al Misticilor Intelectualiste este 
„scăparea” din drama senzualismului. La Neofit, senzualis-
mul este depăşit, paradoxal, într-un Supracorporal care 
transcende şi Necorporalul şi corporalul. Mistica Pâinii 
Euharistice Liturgice şi Mistica Luminii sunt două 
specificuri Filocalice care nu se contrazic, ci sunt Evidenţe 
ale Aceluiaşi Fond Mistic Creştin. 

Unul transfigurează Pământul în Lumină Dumne-
zeiască, celălalt îl Transfigurează în Pâine Dumnezeiască. 
Unul Intelectualizează, de-corporalizează Pământul ce 
Urcă în Spirit, celălalt Supra-corporalizează Pământul ca 
Înviere ce Urcă la Cer. La Spiritualişti este teama de a nu se 
„amesteca” Spiritul cu Trupul, la Euharistici este teama de 
a nu se „pierde” Ipostasul în mentalizarea extremă a 
Spiritului. Spiritul are Corp, Ipostasul are Supratrup. 

– Fiule, ai atins un punct sensibil al specificului Mistic 
Carpatin, Supratrupul Ipostasului. Spiritul filosofic este 
                                                        
1 i. e. le trece, prin prefacere, în Taina Trupului Euharistic care este 
„dincolo” de ele însele (n. r.). 
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Mental pur, acel „Nous Divin”, ca o „aparentă Perso-
nalizare de afară” a Fiinţei impersonale. Ipostasul Teologic 
Creştin este Personalizarea directă a Fiinţei în Sine Însăşi, 
nu de „exterior”. Neofit vede Mistic Ipostasul care se poate 
„Vedea”, Fiinţa în Sine rămânând apofatică-inaccesibilă. 
Ipostasul Fiului Hristic este accesibil nouă, Creaţiei. Noi, 
Creaţia, ne „Înrudim” ca şi Chip cu Ipostasul Fiinţial al 
Fiului Hristos. Trupul de Întrupare al Ipostasului Hristic 
este în primul rând Fiinţa-Firea Creată, nu simplu Corp de 
creaţie. Fiul lui Dumnezeu se face şi Fiinţă Creată pe care 
o adoptă în Acelaşi Ipostas de Fiu Dumnezeiesc. Deci 
Ipostasul poate să se Unească cu Firea Ipostasului nostru 
Creat. Neofit este un Mistic al Ipostasului Fiinţial, fără să 
cadă în „panteism fiinţial”. 

 
O, Tu, Doamne Dumnezeule, 
Când Te Arăţi Sufletului meu 
Toate luminile se „umbresc” 
Şi Tu doar, Cel Personal, 
Eşti Prezent şi în lăuntru şi în afar’. 
Ochii Minţii se închid, 
Ochii trupului de asemenea. 
Prin Chipul de Ipostas 
Te Văd şi eu pe Tine. 
Ochi de Minte, plecaţi genele de gând, 
Lumină, intră în culcuşul de „dincolo”, 
Un Viu prin El Însuşi 
Care poate să Izvorască totul, 
În care se „întorc şi se odihnesc” toate, 
El – Ipostasul faţă de care 
Toate trec în Umbra Sa. 
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Misticile panteiste vorbesc de o „intrare-absorbire” a Crea-
ţiei în Fiinţa lui Dumnezeu. 

Mistica Pustnicului Neofit pare o Mistică Fiinţială, dar 
nu „Intra-Fiinţială” ca la panteişti. Euharistia este Fiinţia-
litatea Ipostasului care Iese în „afara” Fiinţei. La Neofit mai 
este şi un „Afară Fiinţial”, dincolo şi de acel „afară Haric”. 
Euharistia este Chipul acestui „Afară” în care poate Cre-
aţia să se Întâlnească „peste fire” cu Ipostasul Fiinţial. 

Insistenţa aceasta pe Ipostas este specificul Misticii Isi-
haste a Pustnicului Neofit. În Euharistie nu este doar o 
Întâlnire cu Trupul Hristic, ci cu Ipostasul Hristic făcut şi 
Trup. 

Se cunosc Trei „direcţii” Filocalice Creştine: specificul 
Athonit, al „necorporalităţii” prin Asceza Spiritului, ca 
Lumină Pură; specificul Slav, al „Intrării” Luminii în Tru-
pul Înduhovnicit, ca Asceza Trupului; şi specificul Car-
patin, ca Euharistia Ipostasului Fiinţial care înglobează 
atât Lumina, cât şi Trupul Înduhovnicit, ca Asceză a 
Împlinirii. 

– Moş-Avva, toţi Sfinţii vorbesc de Lumina Mistică 
Divină, ca şi de Trupul Euharistic, în egalitate, dar fiecare 
cu specificul lor. Neofit Pustnicul are insistenţa sa după 
caracterul Carpatin, după cum Slavii îl au pe al lor. Sfântul 
Serafim de Sarov şi Sfântul Siluan se deosebesc aparent de 
Athoniţii metafizicieni, fondul Filocalic fiind acelaşi. Neofit 
are şi el acelaşi fond, în caracterul său aparte. 

Duhul Prezenţei este în Deplinul Ipostasului-Persoanei, 
care de asemenea este o Supraimagine dincolo de mental. 
Duhul descoperă Ipostasul şi Ipostasul  descoperă Chipul 
Euharistic ce înglobează toate Chipurile, de la cel material 
la cel Spiritual şi dincolo de ele. 
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Filocalicii Athoniţi pun Lumina din Euharistie, şi apoi, 
prin Lumină, Ipostasul. La Athoniţi Lumina Harică desco-
peră Ipostasul. La Neofit, Ipostasul descoperă Lumina. 

– Fiule, mi-aduc aminte de acel Ucenic al Pustnicului, 
care într-o zi vine bucuros la Neofit spunând:  

– Avva, o Lumină Orbitoare mi s-a arătat în Rugăciune. 
Am crezut că mor de o aşa Lumină. La care Pustnicul i-a zis: 

 – Dacă nu ai văzut Ipostasul Lui Iisus, ai văzut doar 
„Umbra Lui”. Ai grijă, Roagă-te să nu Îl vezi degrabă pe 
Iisus direct din Euharistie, că ai să mori. Doar Sfinţii Îl pot 
vedea. 

– Aşa, Moş-Avva, specificul Icoanei Mistice este că Supra-
reprezentarea ca Prezenţă în Duh nu este nici în interior, 
nici în exterior, ci undeva „la mijloc şi dincolo”, unde poţi 
„ieşi din tine cu tine însuţi” fără să te absorbi, ca într-un 
Loc de Odihnă unde te Regăseşti şi te Comunici totodată. 
Şi Icoana aceasta este în Suprachipul Euharistic al Iposta-
sului Hristic. Întâi se face Iconizarea Creaţiei. 

Ce mi s-a părut deosebit la maniera Pustnicului Neofit 
este tocmai acest Ritual al Iconizării, care ţine loc de 
Rugăciunea obişnuită. Rugăciunea cu Mintea produce 
„deranjamente” psihice la mulţi. Mintea trebuie să „tacă”, 
dar trebuie ca Altceva să o „înlocuiască”. Mintea nu poate 
„mentaliza suportul său”; dar Mintea nu rămâne în „golul 
metafizic”, ci se Umple de Suprametafizicul Euharistic. 

Problema majoră a Practicii este Centrul de Personali-
tate ca Propriu Centru de Prezenţă. Misticile antice fac din 
propriul lor Centru Suportul şi totodată Adresarea, ca 
Auto-divinizare. Se zice că Dumnezeu este în Interiorul 
tău şi unii confundă aceasta cu „natura de Divinitate” a 
propriei naturi în sine, ca în panteism. Specificul Isihas-
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mului este clar, Divinitatea are Natura Sa şi Creaţia are 
Natura ei de Creaţie. Neofit Pustnicul merge până la 
Natura în sine a Creaţiei, ca Fiinţialitate de Creaţie. Anticii 
consideră Creaţia fără „Natură proprie de Fiinţialitate”, ea 
fiind doar o „reflectare energetică” a Divinului în „afara” 
Sa.  

Neofit este net Creaţionist, ca distincţie clară dintre 
Supranatura Divină Fiinţială şi Natura Creată tot Fiinţială 
(de creaţie). Dacă Natura în sine a Creaţiei nu este o 
Fiinţialitate de Creaţie, atunci Creaţia este doar o „iluzie a 
Spiritului”, lucru de neadmis în creştinism. Dumnezeul 
creştin poate să Creeze cu adevărat şi o Fiinţă Creată. 
Natura de Fiinţă este „Chipul şi Asemănarea” lui Dumnezeu 
din Creaţie. Majoritatea vorbesc doar de „unele calităţi” de 
Spiritualitate, ca Chip de Divinitate al Creaţiei. Creaţia nu 
este „nici Divină, nici ne-divină”, are Potenţă de Diviniza-
re prin Unirea cu Divinul. Dacă nu se Uneşte, nu poate sta 
în sine şi aşa îşi „autocreează o falsă divinitate, anti-
divinul, căderea luciferică”. De aceea Neofit dă o mare 
importanţă Centrului de Personalitate al Creaţiei, ca 
Potenţă de Unire cu Divinul. 

Pentru Neofit, Practica Isihastă este Dialogul dintre 
Centrul de Personalitate de Creaţie şi Divin. Ritualul 
Icoanei Mistice ca specific al Pustnicului Neofit este 
tocmai Recâştigarea Chipului de Personalitate, fără de 
care nu se poate face nimic real mistic. Dacă la filosofi 
Mintea este „totul”, la Neofit Ipostasul-Persoana este totul. 
Mintea este o „energie” a Centrului de Personalitate, de 
aceea Neofit trece Mintea „înapoia” Ipostasului. 

– Fiule, mă bucur că ai intrat în Duhul Icoanei Mistice a 
Pustnicului Neofit. Centrul de Personalitate, pe care noi îl 
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concretizăm deocamdată ca Centru de Proprie Prezenţă de 
Sine, este tocmai „înlocuirea” Minţii din Mistică. 

Noi, într-adevăr, prin Minte avem Conştiinţa Centrului 
nostru de Personalitate, dar nu trebuie confundată Mintea 
cu însăşi acesta. Sfinţii Filocalici spun clar că Mintea, 
Simţirea şi Voinţa sunt „puteri energetice” ale Spiritului. 
Se vorbeşte de o Minte în Sine, acel „Nous” filosofic, ca 
Divin dincolo de Mintea raţională obişnuită. Neofit caută 
direct Centrul de Personalitate prin care să se facă apoi 
„mentalizarea”. 

De obicei, Mintea se face Activul. Totul se operează cu 
Mintea. Neofit „operează” direct cu Ipostasul-Persoana. 

Filosofii consideră Fiinţialitatea ca fiind fără Act, ener-
giile fiind „posibilitatea” Actului Fiinţei. În creştinism se 
Revelează tocmai Actul Fiinţei în Sine, de unde Treimea 
de Persoane-Ipostasuri Dumnezeieşti. 

 Ipostasul-Persoana este tocmai Actul în Sine. Orice Act 
se transpune, însă, deodată ca Act Ipostatic şi ca Act Ener-
getic, de unde Teologia Sfinţilor Părinţi, a Fiinţei şi a Ener-
giilor sale, fără despărţire sau amestecare. Dumnezeirea 
este Act Fiinţial în Sine ca Treime de Ipostasuri Fiinţiale şi 
totodată Act Haric al Treimii. Noi, Creaţia, nu avem acces 
la Actul în Sine „Intra-fiinţial”, ci la Actul Haric. Dar Actul 
Haric nu este niciodată singular, ci ca „efect” al Actului 
Ipostatic Fiinţial. 

Creştinismul mai vine cu o „descoperire” uimitoare, a 
Împărtăşirii din „Cele ale Firii Fiinţiale” (II Petru 1, 4). Deci, 
Fiinţa Divină este „inaccesibilă” în Sine (apofatică), dar 
„Împărtăşibilă” ca Fire. Şi Firea Ipostasului este Cuvântul. 

Neofit Pustnicul „ridică” Taina Cuvântului la „gradul” 
de Fire Fiinţială. Astfel, Cuvântul nu este un „produs” 



218 

energetic al Spiritului, ci este însăşi „Natura-Firea” Spiri-
tului. Cuvântul este Cel care dă Substanţialitate Spiritului. 
Cuvântul este Originea Spiritului. Spiritul, datorită 
Cuvântului are „natură şi chip” de Spirit. Neofit face 
„Ipostazierea Cuvântului”. 

Pentru Neofit Pustnicul, Cuvântul este Cel care Lumi-
nează Haric. Din Cuvânt iese Lumina, Harul fiind după ce 
Cuvântul se face Act Fiinţial. 

Cuvântul este Firea Ipostasului Fiinţial care se 
„Comunică”. Cuvântul este Pâinea Euharistică Fiinţială. Şi 
de aici Icoana „ridicată” la o Sacralitate ce nu mai poate fi 
„împiedicată” de „materia” şi de reprezentarea grafică, 
nici de mentalizarea spre care se tinde, ci care se „impune” 
ca „Realitate” directă. 

Icoana este un „Chivot” unde e cu adevărat Chipul lui 
Hristos; datorită căreia Chivotul este Sfânt şi căruia te pleci, 
din care „iese” Puterea lui Dumnezeu cea Înfricoşătoare. 
Chipul din Icoană este „Piatra” pe care Însuşi Dumnezeu Se 
„Scrie” pe Sine. 

– Moş-Avva, Neofit este un „Iconar şi un Poet” Mistic, 
de aceea trebuie „intrat” în „Duhul” acesta. Modalitatea sa 
este o Mistică de „Zugrav de Icoane şi de Inspiraţie 
Poetică”. Mistica sa este în acele „Supraimagini mistice şi 
Cuvinte de Poezie tot mistică”. Limbajul său nu este 
„mental”, ci Iconic direct. 

Aşa, ca să poţi Practica Isihasmul Iconic al lui Neofit, 
trebuie să faci în primul rând „trecerea de la Mental la 
paradoxalul Iconic Supracorporal”, de Trup Înviat Hristic. 

– Fiule, cum ai înţeles modalitatea Pustnicului Neofit 
faţă de cea Filocalică?... Dacă citeşti cu atenţie, mai ales pe 
Isihie, vezi că se pune mare bază pe Mintea care trebuie să 



219 

fie „trează” faţă de gânduri, ca să poată ajunge la Lumina 
Contemplaţiei Divine. 

– Moş-Avva, Neofit, ca şi Isihie, dă mare importanţă 
„Orientării” spre Divinitate. Neofit o „Localizează” în Ri-
tualul Icoanei, faţă de Isihie care o localizează în „Atenţia” 
Minţii. Neofit insistă pe acea Prezenţă Divină ce este în 
„afara” Minţii, în Icoana ce opreşte Mintea de la „auto-
mentalizare”. Isihie foloseşte modalitatea filosofică greacă 
a „automentalizării” Atenţiei! Neofit opreşte Mintea să fie 
„şi subiect, şi obiect”, făcând din Icoană „şi subiect, şi 
obiect” faţă de care Mintea se „odihneşte”. 

Neofit nu mai foloseşte „Mintea Luptătoare-Lucrătoa-
re”, ci mută „câmpul” de Luptă din Minte în afara ei, în 
Ritualul direct al Icoanei. Se crede că în Minte şi prin 
Minte se face „lupta duhovnicească”. Neofit foloseşte Icoana, 
„în care şi prin care” să se facă lupta duhovnicească. 

Obişnuit, Mintea Reprezintă ceva şi face Atenţia-Pre-
zenţa tot în activul de Minte. Neofit are modalitatea ca Re-
prezentarea s-o facă Icoana prin ea însăşi, ca Ritualul 
Icoanei faţă de care Mintea este „pasivă”, nu activă. Aici 
Ritualul Icoanei să fie Activul în sine. Şi din Activul 
Ritualului Icoanei să iasă Suprareprezentarea Divină care 
„depăşeşte” Mintea, dar care se „Supra-întipăreşte” şi în 
Mintea ce rămâne în continuare pasivă. Neofit este misticul 
Activului Iconic din „afara” Minţii. 

Isihie vorbeşte de Atenţia pe Prezenţa Divinului. „Să ai 
pe Dumnezeu pururea înaintea ta”. Dar această Atenţie-
Prezenţă este „intra-mentală”, prin câmpul Minţii. Neofit 
cere o Prezenţă-Atenţie prin Câmpul Ritualic al Icoanei, 
din afara minţii. 
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– Moş-Avva, cele Trei Trepte indicate de Neofit sunt toc-
mai câştigarea Prezenţei-Atenţiei Mistice „în Icoană şi prin 
Icoană”. Mintea nu are voie să fie „lucrătoare”, ci să se lase 
pasivă în Activul Ritualului Icoanei. 

Zilnic fac Acatistul Icoanei Maicii Domnului, normal şi 
obişnuit. Mă silesc ca toată ziua să-mi rămână în Memorie 
acest Ritual al Acatistului, ca o Iconizare Permanentă a 
Lumii înconjurătoare. „Să faci totul ca o Icoană, să vezi 
totul prin prisma Icoanei”, aceasta este „regula” Practicii 
lui Neofit. 

Ritualul Acatistului Icoanei Maicii Domnului îmi tre-
zeşte Conştiinţa Icoanei Hristice. Încet-încet, de la Atenţia 
Icoanei Maicii Domnului se trece la Atenţia Icoanei 
Hristice, a Cuvântului. 

 
Icoană, Ochi de Taină 
Prin care se Uită Ipostasul Fiinţial, 
Din care izvorăşte apoi Lumina, 
Prin care se Văd cele Nevăzute. 
Icoană, Chipul Ieşit în Afară 
Care te faci Locul de Taină 
Unde Fiinţa poate să Se Arate 
Ca Pâine-Euharistie. 
Ochi de Icoană, 
În Tine Dumnezeu se Vede 
Şi totodată noi, Creaţia, ne putem Vedea 
Alături de Dumnezeu. 
Ochi de Icoană, 
Eşti Biserica de Taină 
Unde Mintea îngenunchează şi tace, 
Ca într-o Suprainimă 
Unde Inima lui Dumnezeu Bate 
Şi unde Inimile tuturor 
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Bat de asemenea Îngenuncheate. 
Loc Suprafiresc de Icoană, 
De aici Se poate Auzi Cuvântul Dumnezeiesc 
Pe care Îl Scrii ca într-o Carte, 
Chivot al Degetului lui Dumnezeu. 
Icoană, Chip şi Loc de Taină, 
Prin tine ne putem Întâlni cu Dumnezeu. 
 
Practic, eu nu fac Rugăciune Mentală, ci mai întâi intru 

în Duhul Suprareprezentării-Supraprezenţei Iconice, Înge-
nunchez cu Mintea şi cu toată Fiinţa mea în Faţa acesteia şi 
Ascult Pasiv Liturghia din Icoană. 

În Icoană se Roagă Fiul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt. 
Fiinţa mea cu fruntea la Pământ este Atentă la Ritualul 
Intra-Iconic. La Neofit, Activul Mistic este în Icoană, nu în 
Minte. Mintea intră în Biserica Icoanei, unde Participă la 
Liturghia Intraiconică. Practica aceasta este Isihasmul lui 
Neofit. Este Unirea Minţii cu Icoana-Suprainima Mistică. 

Neofit ocoleşte deocamdată Inima proprie, din motive 
bine întemeiate, ca să nu se cadă în „misticismele bolnăvi-
cioase” ale Minţii şi Inimii pătimaşe, care apar de obicei. 

Atenţie la Centrul Propriu de Personalitate-Conştiinţă, 
care nu trebuie să fie în Cap, ci coborât în „Centrul 
Vorbirii”, în zona Gâtului. Atenţie să nu se facă „fixaţie” 
pe energiile vibratorii din Gât. Atenţia să fie pe „Pronun-
ţarea Cuvântului”, ca o „intrare a Gândului în Cuvânt”. Să 
Pronunţi Cuvântul Numelui lui Iisus, să prefaci Cuvântul 
în Icoană. Icoana Cuvânt o scoţi apoi în „afară”, în „Faţa”  
ta şi a lui Dumnezeu, unde iese totodată Propriul Centru 
de Conştiinţă-Prezenţă. 

– Fiule, continuă Practica aceasta Iconică până va trebui 
să mai Urci încă o Treaptă. 
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IV. 
1. Icoana Cuvântului Întrupat este Locul Întâlnirii Lui 

Dumnezeu şi Creaţiei. 
2. Icoana Cuvântului este Potirul Euharistiei Iposta-

sului Cuvântului. 
3. Cu Icoana Cuvântului încep Purificarea şi Urcuşul 

Duhovnicesc. 
Noi, cei de astăzi, „suferim” de cea mai mare „nelinişte” 

a Minţii. 
Sistemul Filocalic clasic are tot Mintea ca „lucrătoare”, 

ceea ce solicită un „efort mental” în plus. Intelectualismul 
excesiv de astăzi caută o „modalitate” de Odihnă a Minţii. 
Se încearcă tot felul de „tehnici” psiho-mentale, dar ele tot 
nu dau rezultatele aşteptate. Mulţi se interesează astăzi de 
„Mistică”, în căutarea „miracolului” Odihnei mentale. 

– Fiule, eu sunt un „umil” Ucenic al Ucenicilor Pustnicu-
lui Neofit. În modalitatea specificului său am găsit „căuta-
rea” mea Spirituală. De aceea, eu Personal ţin cu „stricteţe” 
la „ne-amestecul” aşa-ziselor „modalităţi”. Fiecare este liber 
să-şi aleagă sau să se convingă care este mai „bună”. 

Anticii au căutat o Spiritualitate a Minţii pure. Mintea 
pură este Idee şi operaţii de intelect. 

Mistica se loveşte de cele două „pietre mistice”, Perso-
nalismul şi Impersonalismul. Personalismul este învinuit 
de „egoism”, de aceea mulţi consideră „impersonalismul” 
ca bază a Unirii Mistice. Ca să faci „impersonalismul meta-
fizic” trebuie să „supra-activezi” Mintea, să abstractizezi  
la maximum totul, să o „reduci” la „esenţele-principiile 
ultime”. Toate practicile mistice metafizice fac Meditaţii şi 
concentrări mentale până la „alchimia şi ocultismul magic” 
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al „forţei Minţii”. Mulţi cred că Mintea este „Puterea 
absolută”. Unii tind la această Putere, ca „tehnică a 
spiritului”. 

Neofit Pustnicul are două „frici mistice”, frica de „pante-
ismul fiinţial” şi frica de „panteismul energetic al Minţii”. 
Dumnezeu, ca Fiinţă în Sine, nu poate „ieşi” din Sine tot ca 
Fiinţă, ci ca Energii Harice. Şi Teologia, şi filosofia au acest 
„apofatism” al Fiinţei în Sine. Filosofic, „Mintea” este 
Spiritualul Fiinţei, ca Energia-Forţa Divină. Şi Ştiinţa 
recunoaşte acest „spiritual ultim al lumii”, ca acele 
„principii informaţionale primare”. 

Creştinismul vine totuşi cu o „posibilitate” de a ieşi Fiinţa 
din Sine tot ca Fiinţă, prin Ipostasul Fiinţial al Fiului-
Cuvântului Care Se Întrupează. 

Cine poate „să încapă Absolutul”?... 
Creaţia considerată ca „Trupul direct” al lui Dumnezeu 

înseamnă „panteism”, neadmis de către creştinism. Crea-
ţia nu este o „emanaţie directă” din Dumnezeu, ci o 
Creaţie prin „Acel Ceva care întâi poate să-L încapă”. De 
aceea, Teologic se spune că Logosul Fiinţial Creează mai 
întâi „Arhechipul de Logos de Creaţie”, adică Chipul de 
„Fiu de Creaţie” pe care îl Asumă ca Trup al Său. 

 
Într-un moment dincolo de timp 
Fiul Creează şi un Chip de Fiu de Creaţie 
În care El Însuşi se Întrupează 
Şi vine înaintea Tatălui Dumnezeu: 
– Părinte, iată-Mă pe Mine, Fiul Tău, 
Deodată în Două Chipuri, 
Ca Fiul  absolut pe care L-ai Născut 
Şi ca Fiu de Creaţie pe care Eu l-am Conceput. 
Două Chipuri neamestecate, dar Unite 
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În Unicul Meu Ipostas de Fiu Al Tău. 
Şi Tatăl Binecuvântează, 
Şi Chipul Lumii se „Fiinţează”. 
 
Acest Chip al Fiului Creator şi ca Fiu de Creaţie este 

Icoana, Marea Taină a ieşirii Fiinţei în „afara” Sa, dar tot ca 
Fiinţă. Să se distingă clar Fiinţa în Sine, apofatică-inacce-
sibilă, de Fiinţa Iconică Întrupată şi într-o Fiinţă Creată, ca 
Fiinţă Euharistică. Această Suprapersonalizare Iconică este 
Mistica specifică a lui Neofit. Icoana Cuvântului Întrupat 
(Ioan l, 14) este specificul lui Neofit. Nu este o Mistică 
Intra-Fiinţială (care ar însemna panteism), ci o Mistică în 
Afara-Fiinţei, dar tot Fiinţială. 

Neofit face o „lărgire teologică”, punând Icoana Ipostatică 
a Cuvântului Întrupat pe primul plan. Neofit găseşte 
miraculosul Supraloc unde Dumnezeu poate Veni în 
„afara” Sa. Este Icoana Cuvântului Întrupat. 

Neofit are frica mistică de „panteismul fiinţial” şi toto-
dată frica de „panteismul energetic”. Icoana Suprafiinţială, 
Supratrupească şi Supraenergetică este salvarea sa. Lui 
Neofit îi este frică teribil de „magia energiilor Corpului”. 
Dar nu vrea nici să le distrugă, pentru că ar fi o „mutilare” 
de neadmis. Aşa, el caută un Loc unde să fie „dincolo de 
energii”, dar cu energiile păstrate. Acesta este Icoana 
Euharistică. Pâinea Euharistică este Supratrup peste ma-
teria Pâinii: este Fiinţa „în afara” Fiinţei. Iată miracolul 
Mistic la care au visat anticii, dar care doar în creştinism se 
împlineşte. 

Neofit „mută” tot Activul Mistic în acest Supraloc al 
Icoanei. Spunea adesea ucenicilor săi: „Rugăciunea Creştină 
se face doar în Lăcaşul Bisericii, pentru că doar Biserica Îl 
poate „Coborî” pe Dumnezeu în Creaţie. Aşa, şi în 
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Rugăciunea noastră Personală trebuie să Intrăm în Chipul 
Icoanei-Biserica în Potenţă, şi apoi să facem Rugăciune, 
pentru că Icoana poate să Primească în ea pe Dumnezeu. 

În Icoană Mintea nu vine cu Memoriile Corpului, ci se 
„descalţă” de ele, ca Moise care intră la „Rugul Aprins”. Aici 
este „Alt Activ”, faţă de care Mintea „ascultă şi tace”, se 
Odihneşte. Odihna Minţii tot în „spaţiul mental”, aceasta nu 
o admite specificul lui Neofit. Icoana este un Spaţiu în „afara 
mentalului”, dar care nu distruge mentalul, ci îl „Împăr-
tăşeşte” de „Cele dincolo de Minte”. Odihna Minţii tot pe 
„suportul” Minţii este considerată de Neofit „auto-plăcere” 
ce nu mai este „Odihna Mistică”. Doar Odihna în „Alt” 
Suport este Odihna veritabilă. Neofit nu admite Rugăciunea 
în „propriul” Corp, ci în Locul Sfinţit al Icoanei şi Bisericii. 

Să facem un „paralelism” între modalitatea clasică Fi-
localică şi specificul Pustnicului Neofit. Şi eu am avut pă-
rerea că Filocalicul clasic trebuie păstrat cu „stricteţe”. 
M-am convins că are totuşi o mare importanţă „Caracterul 
de transpunere”, altfel se face o „forţare a propriei naturi”. 
Se cunosc transpunerile Filocalice: Sinait, Athonit, Rus. 
Noi mai vorbim şi de un caracter Carpatin, al nostru. 

– Moş-Avva, s-a văzut că Neofit Pustnicul – ca şi Sfân-
tul Ioan Scărarul – nu porneşte direct de la Rugăciunea 
„Doamne Iisuse”, ci de la Acatistul Maicii Domnului. Şi 
Neofit are în vedere mai întâi „formarea” Conştiinţei 
Mistice prin Purificarea întregii Personalităţi a Ucenicului. 
Neofit începe cu Ritualul Acatistului, ca „intrare” în Sacrul 
Mistic. Maica Domnului este Uşa spre Hristos. 

– Fiule, Neofit cerea ucenicului începător în primul 
rând să-şi pună, în locul unde stă, o Icoană cu Maica Dom-
nului cu Pruncul Hristos în Braţe, şi adesea să aprindă câte 
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o Lumânare sau o Candelă. Zilnic trebuia să îngenuncheze 
în faţa Icoanei, să stea aşa câteva minute, mărind timpul 
după împrejurări. Şi celor din lume, Pustnicul le indica la 
fel. El repeta adesea: „Începătorul să facă întâi Ritualul 
Icoanei şi apoi să treacă la Rugăciune. Ritualul este 
specificul Sfântului Duh, şi prin Sfântul Duh noi putem să 
facem adevărata Rugăciune. Ritualul nu cere efort, ci 
Odihneşte Mintea”. Gestul Sacru să fie Rugăciunea 
începătorilor. Majoritatea au nevoie de Resacralizarea prin 
Gestul Sacru. 

Un Ucenic vine odată la Neofit:  
– Moş-Avva, eu vreau să mă Rog cu Rugăciunea Minţii, 

cum zice la Filocalie.  
Neofit îi răspunde:  
– Fiule, Rugăciunea este Cer pe care trebuie să-L Pri-

meşti în „Casa ta de Pământ” şi trebuie mai întâi o „pre-
gătire” ca să poată „încăpea”. Trebuie să faci din „casa” ta 
un „Paraclis”, altfel Cerul nu va Intra. Ritualul Icoanei 
Maicii Domnului face acest fapt. 

Un alt ucenic, care era de un Ritualism al Icoanei până 
la extrem, zicea:  

– Moş-Avva, când vreau să mă Rog cu Mintea, toate mi 
se tulbură în mine. Dacă fac Ritualul Icoanei, aşa mă 
Odihnesc şi parcă se Roagă Duhul în mine în locul meu. 

Şi acesta se zice că a murit la bătrâneţe după ce aprinse-
se Candela la Icoană, cu Ochii mari deschişi, de parcă 
Văzuse Ceva Divin, cu o Pace şi o Bucurie ce persistau pe 
faţa sa moartă. 

Un altul, care era mai neputincios din cauza „ascultărilor 
de Mânăstire”, nu se mai putea Ruga, dar îngenunchea îna-
intea Icoanei şi adesea adormea aşa, de oboseală. Şi acesta 
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era aşa de Senin şi de Blând, de parcă avea o „Lumină 
Divină” în el. 

Se mai spune că Pustnicul avea mulţi ucenici şi mireni 
care Practicau Ritualul Icoanei cu o evlavie deosebită. Era 
unul care avea peste zece Copii şi muncea mult ca să-i 
poată întreţine. Seara şi dimineaţa îngenunchea în faţa 
Icoanei Maicii Domnului şi se „Umplea” de o Putere deo-
sebită. Copiii lui, toţi de mici se obişnuiseră cu acest 
Ritualul zilnic. Odată, bietul Om cu multe griji familiale a 
plecat de acasă fără să îngenuncheze în faţa Icoanei şi o 
fetiţă care a observat, imediat a îngenuncheat ea în locul 
tatălui ei, zicând:  

– „Să nu i se întâmple ceva lui tata pentru că nu a înge-
nuncheat înaintea Icoanei”. Şi, într-adevăr, în ziua aceea 
Omul a avut un accident cu căruţa, din care a scăpat ca 
prin minune. 

Mai era un Mut, totodată cam redus mintal, dar care 
atât de mult făcea Ritualul Icoanei, încât îi uimea cu aceas-
tă evlavie pe toţi. 

Neofit insistă mult pe acest Isihasm al Ritualului 
Icoanei pe care îl consideră „esenţa”. 

Ritualul nu te lasă să „mentalizezi” Mistica. Toţi tind la 
„mentalizarea” Trăirilor mistice. Neofit consideră „men-
talizarea” ca „ucidere” a Trupului Hristic. El repeta adesea: 

– Hristos fără Trupul Înviat nu mai este Cel adevărat. 
Să faci Ritualul Icoanei până când „Mintea gândeşte în 
forme ritualice, nu în forme mentale”, nu în Idei, ci în 
Gesturi Supra-corporale, după limbajul său. Când faci un 
Gest Ritualic, acesta se Sacralizează şi devine Supra-cor-
poral, ca o „transfigurare”. Este o Gândire în „Gesturi Sacre 
Supracorporale”. 
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Se povesteşte că un Ucenic foarte încăpăţânat îl învinuia 
pe Neofit că nu se ţine de „tradiţia filocalică”. Neofit îi 
zicea blând: 

– Fiule, fă aşa cum spun Filocalicii, zi Rugăciunea scurtă 
„Doamne Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 
mine păcătosul”. Filocalicii spun „să începi cu Limba, apoi 
uşor să o zici cu Mintea şi apoi să o cobori în Inimă”. 

După puţin timp, Ucenicul vine la Neofit necăjit: 
– Avva, nu mai pot zice, pentru că mă doare capul 

groaznic şi mai ales fruntea. Ce să fac? Acum nu mai pot 
nici citi, nici face închinăciuni sau metanii, dorm agitat, 
am o nelinişte în tot corpul. 

– Păi cum faci, Fiule? 
– Avva, după ce am zis un timp cu limba, am zis cu Min-

tea. 
– Trebuia, Fiule, să cobori Mintea spre Gât, în Locul 

Pronunţării Cuvântului Rugăciunii, că altfel faci o pre-
siune în Cap, de unde şi durerile care ţi-au apărut. 

După puţin timp, iar vine necăjit. 
– Avva, a început o sufocare în gât, de nu mai pot zice 

Rugăciunea. 
– Păi cum zici Rugăciunea în Gât? 
– Sunt atent la Cuvintele Rugăciunii şi asociez şi cu Res-

piraţia, dar a început o „vibraţie” la început plăcută, apoi 
tot mai tare, până la sufocare. Am încercat să o cobor în 
Inimă, unde puţin m-am calmat, dar au apărut apoi nişte 
dureri de Inimă, nişte călduri în diferite zone organice, o 
nelinişte în tot Corpul. 

– Vezi, Fiule, dacă te grăbeşti? Noi, cei de astăzi, nu mai 
putem face direct, ca Sfinţii Părinţi Filocalici, de aceea pe 
mine m-a învăţat Moş-Avva al meu să fac întâi Ritualul 
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Rugăciunii şi apoi să ajung la Rugăciune. Filocalicii vor-
besc de „despătimire”. Ritualul este o „cale” de despăti-
mire directă. 

– Şi ce să fac, Avva? 
– Fiule, trebuie să faci Ritualul Icoanei Rugăciunii. 

Întoarce-te la Acatistul Icoanei Maicii Domnului ca o 
Primă Treaptă. Şi eu, după treizeci de ani de Practică, zil-
nic fac încă Acatistul prin care menţin „Intrarea” în Rugă-
ciune. Sfinţii Filocalici au început direct cu Icoana Cuvân-
tului Hristic, cu Rugăciunea Doamne Iisuse, dar nici ei nu 
au câştigat Rugăciunea decât după trecerea prin Icoana 
Maicii Domnului. Vezi pe Sfântul Maxim Cavsocalivitul 
cum zice în Filocalie, că prin Icoana Maicii Domnului a 
dobândit „Darul Rugăciunii”. 

– Dar eu vreau să încep direct cu Rugăciunea „Doamne 
Iisuse”. 

– Bine, începe, dar fă Ritualul Rugăciunii „Doamne 
Iisuse”, nu direct Rugăciunea. 

– Şi care este deosebirea? 
– Ritualul nu este Mental, ci este Gestic. În Gât zi Ru-

găciunea „Doamne Iisuse”, dar nu cu Mintea, ci cu simpla 
Pronunţare a Cuvintelor. Nu te gândi la Cuvintele Rugă-
ciunii, să nu-ţi fixezi atenţia pe sunet sau pe respiraţie, fă 
un Ritual gestic aparent mecanic. Mişcă-te prin Cuvintele 
Rugăciunii. Pronunţă-le pur şi simplu şi încearcă să faci 
toate mişcările prin Pronunţare gestică. Orice Gest Cor-
poral să fie şi Pronunţare de Cuvânt, care înseamnă 
Naşterea Icoanei Cuvântului care se Întrupează. Acatistul 
este mai direct, dar dacă tu vrei o îmbinare cu Rugăciunea 
directă, fie, dar atenţie la Ritualul care trebuie să fie 
„înaintea” Rugăciunii. Orice Gest să fie un Cuvânt 
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transpus în Gest şi orice Cuvânt să fie un Cuvânt transpus 
în Gest. Gestul Odihneşte Cuvântul şi Cuvântul odihneşte 
Gestul. Şi Cuvântul totodată Gest Odihneşte Mintea. La cei 
mai mulţi de astăzi, orice mistică a Minţii produce tulbu-
rări mentale şi energetice. De aceea noi trebuie să folosim 
o modalitate care să reducă Activul Minţii. Ritualul face 
acest miracol. Inima Corpului tău trebuie evitată deo-
camdată, de aceea se „scoate” Scara Cuvântului Iconizat în 
„afară” şi o „agăţi” cu un capăt de Cer şi cu celălalt de 
Pământ. Din Cer coboară pe Scară Hristos şi de jos Urci tu. 
Tu stai îngenuncheat la picioarele Scării şi Îl Chemi pe 
Hristos să Coboare la tine. Aşa trebuie să faci Rugăciunea 
Ritualică, ca o „ieşire” triplă, o dată din locul Capului, încă 
o dată din locul pronunţării-Gâtului şi încă o dată din 
Mintea însăşi. La picioarele Scării Icoanei Cuvântului să 
nu fie o ieşire doar cu Mintea, ci o ieşire a întregii Fiinţe, 
Suflet şi Corp. 

– Dar, Avva, nu este voie să-ţi faci Reprezentarea Scării, 
că se cade în „închipuiri”. 

– Aşa este, Fiule, nu este voie să-ţi închipui nimic mate-
rial şi trupesc, nici chiar Spiritual. Dar sunt nişte Suprare-
prezentări care se admit. Trebuie să ştii că Icoana Cuvân-
tului Întrupat este Euharistică, ceea ce înseamnă că are 
Triplă înfăţişare, ca şi Împărtăşania, adică Trup-Pâine 
reală, are Trupul Înviat al lui Hristos şi totodată, peste 
acestea, are Supratrupul Unicei Persoane Hristice. Noi 
vedem doar Pâinea de afară, dar aceasta are în ea Trupul 
Înviat Hristic şi totodată pe Hristos Persoana directă. În 
faţa Euharistiei vezi Pâinea materială, şi Mintea vede 
partea Spirituală, dar peste acestea mai este şi Vederea 
dincolo de materie şi Minte, ca Supratrupul Euharistic în 
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faţa căruia Mintea tace, Ochii trupeşti se închid şi rămâne 
Supravederea Euharistiei, care nu distruge nici vederea 
materială, nici pe cea mentală, dar le depăşeşte şi le 
Desăvârşeşte în „Participarea la Cele dincolo” de ele. 

De aceea sunt câteva Suprareprezentări ce se admit, 
fiind Chipuri Euharistice. Aşa sunt Icoanele, Împărtăşania, 
Crucea, Evanghelia, Potirul, Scara. Acestea nu sunt simple 
„simboluri şi semne” văzute ale „Celor Nevăzute”, ci sunt 
Supravederi Euharistice ale „Celor deodată văzute şi 
Nevăzute”. Unii vor să vadă Icoanele în „Duh-Prezenţă”. 
Trebuie înţeles că Euharistia Hristică trebuie văzută şi ca 
Supratrup care, paradoxal, este totodată şi Reprezentare în 
Duh. Avva al meu îmi repeta mereu că adevărata Vedere 
este cea care are deodată în egalitate şi Duh şi trup şi, 
peste amândouă, o „normalitate” ce nu te lasă să cazi în 
extremismul doar al Duhului sau doar al materialului. De 
aceea, Fiule, poţi cu toată încrederea să-ţi Suprareprezinţi 
Scara Cuvântului care este totodată în Duh şi în materie şi 
„peste” amândouă. Mulţi cad în misticisme extremiste de 
„spiritualizare totală”, care „ucid” Trupul Înviat Hristic. 
Creştinismul trebuie să Păstreze Trupul Înviat, de aceea 
sunt Suprareprezentările acestuia, ca Euharistice. 

Şi se povesteşte mai departe că acest Ucenic nu l-a ascul-
tat pe Neofit, ci a continuat o Rugăciune Mentală strictă, 
care îl aduse la nebunie şi la boală câţiva ani de zile. 

Ca Ucenic al Pustnicului Neofit, şi eu insist pe această 
modalitate ce te menţine într-o „normalitate” de Om 
Pământesc şi totodată Om ce se Îndumnezeieşte. Mulţi 
caută în diferite Practici stări paranormale, oculte, ori pe 
plan spiritual, ori pe cel corporal. Neofit nu admite un 
„paranormal în Corp sau în Minte”, ci o Păstrare a „nor-
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malului”, dar cu un Supranormal „paralel” cu Normalul, 
fără amestecare, substituire sau distrugere reciprocă. În 
acesta constă „controlul” strict al unui Isihasm veritabil şi 
sănătos. Sfinţii Creştini sunt Oameni normali Corporal şi 
Mental, dar în „paralel” au Sfinţenia. Divinul creştin nu 
este un Divin nici de exterior, nici de interior, ci peste 
interior şi exterior, ca Divin Euharistic. 

– Moş-Avva, am înţeles că Practica Isihastă nu are voie 
să fie făcută în „propriul Mental, sau propriul Corp”, ci în 
Supralocul Icoanei Euharistice. Practica Isihastă nu este 
mistică „energetică” şi nici pur Spirituală, ci Euharistică, 
ca dincolo de amândouă, fără să le excludă, dar depă-
şindu-le în Acel Supramistic Euharistic. 

 
Nu mai pot sta în întuneric, 
Fantomele mă chinuiesc... 
Lumină, unde eşti? 
Sunt eu orb cu adevărat 
Sau afară este noapte? 
Din lumea aceasta plină de păcat 
Soarele s-a luat 
Şi trebuie să mergi pe „Tărâmul Celălalt” 
Să-L Iei într-un Vas 
Şi să-L Aduci Acasă. 
Este un Loc unde este o Scară, 
Locul din Icoană 
Ce are un capăt agăţat de Cer 
Şi unul jos pe Pământ, 
Pe care Soarele Coboară 
Şi tu de la Piciorul Scării 
Trebuie să-L Prinzi într-un Anume Vas, 
Că altfel curge fără oprire. 
Ai grijă să-ţi „fereşti” Capul şi Ochii, 
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Mintea să nu scoată vreun gând 
Iar Ochii să-i închizi, 
Că o Mare Putere 
Iese din Soare 
Şi-ţi va „sfărâma” Mintea şi Capul, 
Şi prin Ochi îţi va „arde” Corpul... 
Stai plecat şi cu Palmele la Piept, 
Înfundă-ţi Urechile ca să nu-L Auzi, 
Că aşa de tare fulgeră şi trăsneşte, 
De nu mai rămâi întreg. 
O, ce minune, Un Prunc Dumnezeiesc 
Este Soarele Ceresc! 
Pe Scara din Icoană 
El Senin Coboară, 
Cu Mâini de Lumină 
Şi cu un Glas Înduioşător 
Ce Cântă înfricoşător: 
– Tatăl Nostru-al tuturor 
Tu Eşti Domnul Domnilor. 
Tatăl, Numele Preasfânt, 
De la Tine toate Sunt. 
 
Şi Coboară tot Cântând 
Până Vine jos de tot 
Şi de Pieptul tău Se-atinge... 
Vrea în Inimă să Intre, 
Dar nu-ncape, şi Rămâne 
În căuşul Palmelor... 
Stai aşa de nemişcat.. 
Îţi e frică să nu-L Pierzi, 
Că te arzi îţi este frică, 
Glasul Său te face parcă 
Şi tu să începi să Cânţi, 
„Tatăl Nostru Cel din Ceruri”... 
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Interesant că Pustnicul Neofit pune Rugăciunea „Tatăl 
Nostru” ca Origine a Rugăciunii „Doamne Iisuse”. Prin 
aceasta Hristos se Identifică pe Sine şi, mai mult, nu face 
„autodivinizarea”, ci Supradivinizarea Tatălui. 

Şi această Oprire la „intrarea” Inimii Naşte Dorul Mistic 
de a face miracolul, totuşi, al Posibilităţii.  

Pe Scara Icoanei a Coborât 
Cuvântul Întrupat 
Şi S-a Oprit... 
Şi tu eşti Bucuros şi necăjit 
Că a Venit la tine, dar nu poţi 
Să-L Primeşti în Inima ta strâmtă şi murdară. 
O, Bucurie Divină şi plâns de păcătos, 
O, Rai cu iadul deodată, 
Nu mai aveţi „prăpastia” despărţitoare, 
Este Scara Cuvântului între voi. 
Tu, Doamne, m-ai Creat ca Făptură 
Peste care ai Suflat Pecetea Chipului Tău, 
Dar eu sunt „dincolo” de Tine 
Şi Tu trebuie Apoi să Intri în mine 
Şi eu Apoi să Te Primesc pe Tine, 
Altfel rămân „fără” Asemănarea 
Pe care doar Tu mi-o Dai 
Ca Euharistie, 
Veşnica Ta Împărăţie. 
Doamne, Tu ai Suflat Chipul Tău în mine, 
Care S-a Scris ca pe Piatra lui Moise, 
Dar nu eşti Tu însuţi Acesta, 
Ci doar Umbra Ta. 
Această Pecete Divină 
Are în ea Dorul după Tine, 
Pe Tine Însuţi Să Te Întâlnesc, 
Să Intri apoi în toată Fiinţa mea, 
În Inimă-Cămara mea cea mai împodobită. 



235 

Treapta a Treia şi a Patra sunt această Trăire a Dorului 
de a Primi pe Hristos în Fiinţa Proprie. 

Un alt punct nevralgic sunt Mintea şi reprezentările. 
Neofit nu foloseşte Mistica „imaginativă”, cum aparent 

putem crede, ci Supraimaginativă, care înseamnă altceva. 
De aceea, el în primele Trepte ale Practicii Isihaste nu 
foloseşte „Rugăciunea directă”, ci o Rugăciune Tăcută, 
Gestică-Ritualică. Cuvântul este Iconic, nu mental. Atenţie 
la distincţia dintre Cuvântul Mental şi cel Iconic. Noi 
avem în mod obişnuit Cuvântul Mental. Neofit insistă pe 
„Rememorarea” Cuvântului de Duh care este al Ritualului, 
Chipul Duhului. Iconicul este Euharistic, adică are toate 
conţinuturile deodată, atât materiale, cât şi Spirituale şi 
„peste” ele, ca Suprareprezentare. 

Iconicul este Suprareprezentare doar prin Ritual, altfel 
rămâne o reprezentare neadmisă de mistică. Ritualul face 
„Euharistizarea”. Mai mult, Ritualul este al Suprana-
turalului, adică al „Depăşirii propriei Naturi”. De aceea se 
spune că orice „obiect” Ritualizat capătă însuşiri Suprana-
turale. De aici şi Cuvântul Rugăciunii, doar dacă este 
Ritualizat devine Cuvânt Euharistic. 

Ritualul este Supra-Activul ce Activează şi Mentalul, şi 
materialul şi le „dă” o Supraactivitate care le înglobează şi 
le depăşeşte. Mişcarea în Ritual este Supramişcare „peste” 
mişcare şi nemişcare, ca o Supramişcare şi o Supra-
nemişcare. 

În Ritual este o „Egalitate” între Supranatural şi între 
Spiritual şi material, între Mental şi energetic, fără să se 
contrarieze, fără să se anuleze, depăşindu-se în Acel Dincolo 
de ele în care sunt şi ele Euharistic. 

– Moş-Avva, acum înţeleg de ce mereu îmi atragi atenţia 
să nu fiu „fixist”. Nebunia misticilor de aici vine. Cine cade 
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în fixism mistic este „pierdut”. Sfinţenia nu stă în „fixism”, 
ci în Permanentizare, care înseamnă cu totul altceva. Mereu 
mă avertizezi să ţin o Egalitate între Rugăciunea Tăcută, 
doar ca Gest Ritualic, Rugăciunea prin Cuvânt Propriu şi 
Rugăciunea care se Ascultă de la exterior spre tine. Isihia 
adevărată este această Integralitate Egală, nedespărţită şi 
neamestecată. Mai ales Femeile au tendinţa „fixaţiilor” pe 
partea energetică, a unui „fals” sentimentalism mistic. De 
aceea, când simţi că apar efecte energetice, imediat treci 
dincolo de ele, în partea pur Spirituală a Cuvântului, tăind 
orice sentimentalism. Dar şi când vezi că eşti prea absorbit 
în Rugăciunea doar a Cuvântului Pur, treci iar într-un Sen-
timent Ritualic, ca să încălzeşti Cuvântul cu Duhul. Această 
„alternanţă” de echilibru este „iscusinţa” Practicii Mistice. 

Neofit nu admite nici „abstractizarea” pur mentală, 
nici Reprezentarea Iconică materială, ci Supraconştiinţa 
şi Suprareprezentarea Iconică Euharistică, care le au pe 
acestea şi totodată le Depăşesc. 

– Fiule, în acest sens ai grijă şi de felul cum ai Conştiinţa 
Propriului tău Centru de Personalitate. Adevăratul Mistic 
are Echilibru în toate Conţinuturile sale Psihoenergetice, 
Sufleteşti şi corporale. Mai mult, Supranormalul Divin 
nu-i anihilează Normalul Psiho-fizic. Neofit porneşte, de 
aceea, de la Ritualizarea Centrului de Personalitate, tocmai 
pentru a trezi Memoriile de Echilibru Integral. Mai mult, 
Centrul propriu de Personalitate nu are voie să fie orientat 
spre Interior, cum de obicei se spune, pentru că se cade în 
acele „egoisme” mistice bolnăvicioase. 

Misticile metafizice filosofice vorbesc de un „imperso-
nalism de interior”, ca de o „golire de ataşamentele exte-
rioare”; însă ele, de fapt, dau „supraegoismul metafizic”, 
de absorbire într-un Sine care „ucide-distruge” lumea de 
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afară. Este un Impersonalism până la „auto-anihilare”. 
Creştinismul consideră că tocmai Personalismul este „de-
păşirea egoismului”. Filosofii consideră greşit Persoana ca 
„formarea egoului”, fiind, din contră, tocmai „evitarea” 
acestuia. Persoana este „Deschiderea” propriei Fiinţialităţi 
din Interior spre Exterior, ca Dăruire. 

Aici este Taina Centrului de Personalitate prin care tre-
buie să ai Dăruirea întregului tău Fiinţial, Deschiderea 
fiind Gestul Ritualic al Persoanei. 

Practica Isihastă este, astfel, în primul rând „Deschi-
derea” Propriului Centru de Personalitate pentru Intrarea 
Divinului, de unde aşa-zisa Inimă Mistică. Inima înseamnă 
„deschidere-primire” şi Conştiinţa acesteia este tocmai 
Centrul de Personalitate, aşa-zisul Eu Personal. Cine nu are 
Deschiderea Inimii nu are nici Centrul de Personalitate, ci 
„centre de absorbire şi autodistrugere”. De aici consem-
nările mistice, că prin Gânduri şi Cuvinte îţi „consumi” 
Centrul de Personalitate, de unde zisa „interiorizare” ca 
autoconservare. Numai că aici se face confuzia dintre 
Deschiderea ca Inimă şi „fărâmiţările” ca „autodistrugere”. 
Deschiderea ta nu este „golirea” de propriul Conţinut, ci 
tocmai Dăruirea acestuia spre a fi Umplut de Primirea de 
„dincolo”. 

În sens Creştin, Dăruirea este legată strâns de Umplerea 
Celuilalt, nu de „pierderea” în afară. Dăruirea, ca Umplere 
de Cele de „dincolo”, este Personalizarea adevărată. Dă-
ruirea moartă, „impersonalizată”, este inferioară Dăruirii 
prin Păstrarea Persoanei care Umple pe Celălalt şi totodată 
se Umple de celălalt. 

Cuvintele Euharistice sunt Cele ce au totodată Persoana 
în totalitatea ei, Spirituală şi Corporală. 
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În Euharistie nu se face „identitate de Naturi” (ousia), ci 
Comuniune-Comunicare de Naturi (metousia). Păstrarea 
Neamestecată a Fiinţialităţilor este esenţa Euharistiei 
Suprapersonalizate. 

– La început îţi Supraimaginezi Scara, apoi tot mai mult 
aceasta devine Icoana Persoanei Hristice. Nu se admite 
Cuvântul Pur, ci doar Întrupat, ca Supraprezenţă Vie a 
Persoanei Fiinţiale Hristice care coboară în creaţie. Acest 
Ritual în care tu stai la „picioarele” Scării, iar Fiul Dum-
nezeiesc Se coboară, este Ritualul Pregătirii Euharistiei 
care se va face în măsura în care tu ca „Prescură” vei putea 
să-ţi deschizi Propria Fiinţialitate ca să Întrupezi pe 
Hristos. Este Ritualul „Purificării”-Prefacerii Euharistice. 
Neofit nu începe direct cu „norme morale” speciale, ci cu 
Ritual Purificator şi apoi născător de Morală Mistică. 

Acum se Pregăteşte Calea Rugăciunii Mistice Hristice. 
El Aduce Chipul Rugăciunii din Cer. 
De aceea Neofit Supradivinizează mai întâi Rugăciunea 

prin Rugăciunea „Tatăl Nostru” pe care o Zice Însuşi 
Hristos, Scara ce se Coboară de Sus. Astfel, Rugăciunea 
Mistică Isihastă o începe Însuşi Cel care apoi va Primi 
Rugăciunea. Neofit se dovedeşte un „Psihanalist” al Na-
turii Psihice în Sine. Neofit face mai întâi o Rememorare a 
Originilor. Primul Cuvânt al nostru este al Mamei şi al 
Tatălui. Ca Mistică, astfel, Icoana Mamei Cereşti a Maicii 
Domnului şi a Tatălui Dumnezeu sunt Trezirea Fondului 
nostru de Fraţi de Creaţie ai Fiului Dumnezeiesc Creator. 

Mistica noastră este Unirea cu Fiul care ne va Duce şi 
pe noi la Tatăl absolut, Dumnezeu. Centrul de Persona-
litate al Fiului Creator este Supraconştiinţa Tatălui, şi prin 
acesta ne Rememorăm şi propriul nostru Centru de 
Personalitate. 
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Neofit intuieşte importanţa deosebită a Redeşteptării 
Conştiinţei Centrului nostru de Personalitate, care se face 
prin Centrul de Personalitate al Fiului Dumnezeiesc. 
Auzind, Mistic, cum Fiul Creator Însuşi se Roagă Mărtu-
risind pe Tatăl, şi noi vom învăţa. Supraritualul direct 
Divin al Rugăciunii Tatăl Nostru este Deschiderea Orizon-
tului Vieţii Misticii Isihaste. 

Neofit merge pas cu pas prin Trezirea Naturii noastre 
Psihice care să se facă aptă de Întruparea Divinului. El 
intuieşte Fondul Naturii noastre de Creaţie în Conştiinţa 
de Fiu, care la rândul său este Conştiinţa Originilor sale, 
de Tată ca Fiinţă în sine şi de Mamă ca Fiinţă Creată. 
Astfel şi eu dau importanţă Rugăciunii „Tatăl Nostru”, pe 
care o însuşesc prin Însuşi Fiul Creator, Scara Vieţii 
noastre. 

Neofit consideră Trezirea Centrului de Personalitate ca 
bază apoi a Rugăciunii propriu-zise. Centrul de Personali-
tate este mai mult decât „simpla Conştiinţă de sine”, este 
„Totalitatea capacităţii” Psihice care include apoi Con-
ştiinţa şi Memoria sa. Eul Personal este Cel care are apoi 
conţinuturile de Conştiinţă, Memorie şi Limbaj. Astfel, 
Centrul de Personalitate este un fel de „Supraconştiinţă” 
peste conţinuturile sale şi care de fapt le ţine în Unitate şi 
indestructibilitate. Centrul de Personalitate este Însuşi 
Psihismul în Sine, datorită căruia sunt apoi Conţinuturile 
Psihice. Se vorbeşte de Inimă ca de Centrul Fiinţei noastre.  

Tocmai acest Centru de Personalitate este Inima în Sine, 
ce corespunde cu Inima obişnuită. Şi acesta va trebui să „ia 
locul” Mentalului care se „dă drept” centru psihic, dar care 
în fond este „prelungirea” în „energeticul” Fiinţei. Centrul 
de Personalitate este în „adâncul direct al Fiinţei”, care apoi 
se transpune şi în Mental, ca „energetic”. Clasic Filocalic, 
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prin Pronunţarea Numelui lui Iisus se face această trezire a 
Centrului de Personalitate. Neofit foloseşte modalitatea 
„pământească” faţă de Filocalia Clasică a modalităţii 
„Cereşti”, ca Numele lui Iisus. Neofit este un „pământean” 
care „aşteaptă” Coborârea Cerescului în Centrul său de 
Personalitate Pământesc. Cu Numele direct al lui Iisus este 
Ritualul Ceresc. Neofit porneşte de la Ritualul Pământesc al 
Icoanei, de Întrupare a Cuvântului. 

Astfel, zilnic eu fac Ritualul Icoanei, deocamdată fără 
atenţia deosebită pe Numele Cuvânt, ci pe Numele Întru-
pat. Pronunţ adesea şi Numele lui Iisus, dar cu Prezenţa pe 
Icoana Numelui. Eu nu sunt atent la Pronunţarea Numelui, 
ci la Cel ce Este Numele Însuşi. Pentru Neofit, Pronunţarea 
Numelui este o modalitate „prea înaltă” care are nevoie de 
un mental deosebit. Prezenţa Iconografică este mai „pă-
mântească” şi mai uşoară. 

La Neofit, Prezenţa directă este înaintea Cuvântului. Fi-
localicii clasici aduc Prezenţa prin Cuvânt. La Neofit este 
„Smerenia de Pământean” care încă nu se gândeşte la Cer, 
dar care se pregăteşte pentru Cer. Neofit nu se consideră 
niciodată „un Ceresc” (ca filosofii), ci „un pământesc” ce 
nu se poate anihila vreodată, dar care se poate Uni cu 
Cerul. Isihasmul lui Neofit este în Sacralitatea Pământescului 
care se face apoi Asemănarea Cerescului fără amestecare sau 
absorbire. Dumnezeu a făcut „Cerul şi Pământul” (Facere 
1, 1), două Arhechipuri de Creaţie care nu se exclud, dar 
care nici nu se absorb reciproc, ci tocmai în „dialogul” lor 
este Permanenţa fiecăruia. Omului nu trebuie să-i fie ruşine 
că este un „pământean”, ci să fie un Pământean pe „măsura” 
Egalităţii cu Cerescul. Icoana Pământească este aptă să stea 
faţă în faţă cu cea Cerească. 
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Întruparea Lui Hristos în Icoana Pământească este Unirea 
Cerului cu Pământul, ca „dublă” Icoană Euharistică în care 
ambele Chipuri se Transfigurează reciproc. Filosofii antici 
fac un fel de „dizolvare” a pământescului în Ceresc. Creş-
tinismul nu dizolvă Pământul, ci îl Transfigurează în Icoana 
ce poate Întrupa Cerescul. Este o Taină peste fire. Cerescul 
poate Întrupa în Sine Pământescul şi Pământescul poate 
Întrupa Cerescul, iată Taina Creştină. Mulţi vor să facă o 
Filocalie tot filosofică, de dizolvare a Pământescului în 
Ceresc, tocmai printr-o „mentalizare” la maximum a 
Misticii. De aceea Neofit, cu o intuiţie directă, face „saltul” 
peste Mental, mai ales la început, când tendinţa de 
mentalizare este mai puternică. Neofit nu porneşte de la un 
Hristos mentalizat, ci Iconic Întrupat Euharistic, în care 
Cerescul este deodată cu Pământescul în Egalitate şi Dialog 
de Comunicare şi Comuniune. Mare atenţie la acest specific 
al Isihasmului. 

Neofit nu face „Urcarea” la Cer, ci Coborârea Cerului în 
Pământesc, unde se face Unirea Divină. Filosofii consideră că 
doar prin dizolvarea pământescului se poate face Unirea. 
Creştinismul arată că Unirea nu se face în Ceresc, ci „în” 
Pământesc. O Unire directă în Cer înseamnă o anihilare a 
Pământescului, lucru de neadmis de Creştinism. Hristos este 
Cel cu Trupul Pământesc Înviat şi apt de a fi „Părtaş” la cele 
Cereşti. 

Isihasmul lui Neofit este astfel Ritualul Icoanei de 
Întrupare a Cerescului în Pământesc, prin care apoi şi Pă-
mântescul se Întrupează în Ceresc. De aceea Neofit nu face 
Rugăciunea Cuvântului-Gândului pur, ci Ritualul Euharistic 
al Icoanei Întrupării Cuvântului. Eu am înţeles acest fapt şi 
de aceea mă silesc să respect cu stricteţe această modalitate a 
Ritualului Icoanei de Întrupare. 
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Nu îndrăzni să priveşti în Sus, 
Nu îndrăzni să ridici Mintea la Cer, 
Vezi pe Hristos Cel ce Coboară 
Pe Pământ ca o Scară, 
Stai cu Capul plecat, 
Stai cu Mintea în metanie, 
Pune Mâinile la Piept 
Şi prinde-te de Scară, 
Ce are Piciorul ei pe Inima ta. 
Scara-Hristos Leagă Cerul de Pământ. 
El coboară pe Scară, 
Inima ta este prea strâmtă, 
Nu poate Intra în ea, 
Stă în dreptul Pieptului tău 
Ca o Icoană atârnată de Gât. 
O, Icoană a lui Hristos, 
Lipită de Pieptul meu, 
Inima mea începe să audă 
Taina Ta de Fiu al lui Dumnezeu. 
Aude cum Tu Te Rogi Tatălui 
Şi aceasta trezeşte şi în mine 
Dorul de Rugăciune. 
Eu nu îndrăznesc să fac altceva 
Decât Ritualul Icoanei, 
Să mă închin Ei, 
Să plec Mintea în metanie, 
Să strâng Scara la Piept, 
Să mă agăţ cu disperare de ea 
Când „valurile” patimilor din mine 
Şi prăpăstiile lumii vor să mă înghită. 
O, Icoană-Scara lui Hristos, 
O, Iubirea lui Dumnezeu, 
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Te Port ca pe o Comoară de mare preţ 
Şi aştept până când Inima mea să poată 
Să se Deschidă ca un Chivot-Raclă 
În care să Te Primesc 
Şi să nu te mai pierd vreodată. 
 
Această modalitate de Ritual de Icoană este, după Neofit 

Pustnicul, începutul Practicii Isihaste. Modalitatea clasică 
Filocalică a Rugăciunii directe cu Mintea şi Cuvântul este 
doar pentru cei care pot să facă efort mental şi ea necesită 
o „povăţuire” atentă, pentru că Mintea este înclinată spre 
un „ocultism” mental foarte periculos. 

– Fiule, va urma în treptele următoare şi Numele-Cuvânt 
al Lui Iisus, doar după ce se va Deschide Inima. 

Neofit nu admite „intrarea” în Inimă decât mai târziu, 
după Treapta a Cincea a „despătimirii” prin Post şi Virtuţile 
Isihaste. Ritualul Icoanei este Pregătirea, cum zice Neofit, 
este „Proscomidia Liturghiei Isihaste”. Tu trebuie mai 
întâi să te faci Prescură în care să Se Întrupeze Mielul lui 
Dumnezeu şi să devii apoi Trupul Euharistic. 

 
Icoană, Icoană, 
De la Cer la Pământ Scară, 
Te agăţ la Pieptul meu 
În care este Hristos Cel de Taină. 
 
Va veni şi vremea când Icoana-Scară se va face 

Evanghelie-Cuvânt şi apoi Potir-Euharistie. Neofit merge 
Ritualic Liturgic. 

– Moş-Avva, noi tinerii de astăzi dorim repede „extazul” 
mistic. 

– Fiule, este şi un „Extaz” al Ritualului Icoanei  Hristice. 
Îmi povestea Moş-Avva al meu cum un ucenic de-al 
Pustnicului Neofit era aşa de Trăitor faţă de Ritualul 
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Icoanei, încât stătea adesea nemişcat cu zilele, într-o stare 
mistică despre care vorbesc adesea Sfinţii. Totul depinde 
de intensitatea Vieţii proprii. 

– Moş-Avva, mai este o problemă, a „rolului” Minţii în 
Practica Isihastă. Sfântul loan Damaschin spune că Mintea 
este „izvorâtoare de Cuvânt şi de Gând”. Neofit Pustnicul 
susţine că întâi este Cuvântul şi apoi gândul. 

– Fiule, Sfinţii Părinţi Creştini folosesc datele Psihologiei 
antice, dar le dau şi „completarea” Creştină. Mintea, în 
sensul Creştin, este Unirea Euharistică a Cuvântului Fiinţial 
cu Energiile de Cuvânt, aşa-zisul mental. După filosofia 
antică, Mintea este Spiritualul-Nous-ul Divin din care iese 
Cuvântul-discursul Minţii. Gândirea pentru antici este 
înaintea limbajului. Ideile în Sine, Platoniciene, sunt Arhe-
tipuri. În sens Creştin, Cuvântul este Însuşi Ipostasul Fiinţial 
al Fiului, din care apoi iese Harul-Raţiunile Divine. Dar, 
referitor la Fiinţa noastră Creată, Sufletul nostru este deodată 
cu Trupul, aşa că Mintea Uneşte Cuvântul de Suflet cu 
Gândul de Corp şi împreună fac Psihologicul, deodată 
Cuvânt şi Gândire. 

 
Fiinţa în Sine este dincolo de Gândire, 
Dar este Vorbire-Rostire. 
A Fi este Fiinţa, 
A Exista este Vorbire, 
Fiinţă şi Fire. 
A Fi este Chip 
Ce Naşte Cuvântul şi Purcede Fiinţa, 
Treimea Fiinţială 
„Eu Sunt Cel Ce Sunt”, 
Chip, Fiinţă, Cuvânt 
Care şi în afară 
Străluceşte în Har de Gândire. 
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* 
Cuvântul Unit Cu Harul 
Se face Minte. 
Cuvânt şi Gândire în Aceeaşi Fire. 
Fiinţa nu este niciodată fără Har, 
Aşa, Cuvântul în Gândire se înveşmântează 
Şi sunt „laolaltă”. 
Cuvântul este din Fiinţă, 
Gândirea este din Cuvânt 
Şi deodată sunt. 
Cuvântul este Fiinţa în Rostire, 
Gândirea este Cuvânt în ieşire. 
Şi întâi este Cuvântul 
Şi din Rostire purcede şi o Gândire. 
Din „Coasta” Fiinţei se Naşte Cuvântul, 
Din „Coasta” Cuvântului se naşte Gândirea, 
Şi Cuvântul şi Gândirea 
Sunt în Înrudire, 
Fiinţă şi Har de Aceeaşi Fire. 
Cuvântul iese şi intră în Fiinţă, 
Gândirea iese şi intră în Cuvânt 
Şi Cuvântul şi Gândirea se Odihnesc 
Unul în altul. 
Cuvântul este Rostirea Fiinţei, 
Şi Rostirea se face şi o Strălucire 
De Har-Gândire. 
 

* 
Isihie, tu eşti Taina Minţii, 
Deodată Cuvânt şi Gândire, 
Deodată Fiinţă şi Har. 
Mintea poate fi Cuvânt al Fiinţei, 
Poate fi şi Gândire de Har, 
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De aceea Mintea este Participarea 
Şi „înlăuntru şi în afară”. 
În Minte se poate Rememora Cuvântul, 
În Minte se Rememorează Gândirea, 
Mintea, al Euharistiei Potir. 
Mintea, prin păcat, 
A uitat Cuvântul Fiinţial 
Şi a rămas cu o Gândire 
Ce-şi face „gândurile” Cuvinte, 
Limbajul „lumii căzute”. 
Mintea ar trebui să fie 
Cuvinte Fiinţiale Pure 
Din care Gândirea să iasă ca Har 
Şi din Gândire să iasă Gândurile 
Ce sunt „cuvintele-gânduri” 
Deosebite de Cuvintele-Cuvânt, 
Deşi unele prin altele sunt. 
 

* 
Minte a mea păcătoasă, cazi în genunchi, 
Taci şi Doreşte Reamintirea Cuvântului. 
Taci şi cu Gândurile ce se dau drept „cuvinte” 
Fă Ritualul Icoanei Cuvântului 
Care din Cer se Coboară, 
Fiinţă şi Har, Cina cea de Taină. 
Tu, Mintea mea, nu mai ştii Cuvântul Adevărat, 
Cu cele ale lumii te-ai amestecat 
Şi nu mai vezi decât Gândurile şi lucrurile. 
Mintea mea păcătoasă, 
Fă Ritualul Icoanei Cuvântului de Taină 
Ca să-L poţi Reprimi 
Ca Taborica Haină. 
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* 
O, Cuvânt, pe Tine te Doresc! 
Un Anume Cuvânt Dumnezeiesc 
A Creat Un Anume Suflet al meu, 
Şi Acest Cuvânt S-a Pecetluit şi S-a-ntrupat 
În mine, „Comoara” de Dumnezeu 
Ce o port ca pe o Taină 
Unde este şi Inima mea 
Care „bate” tocmai Taina Sa. 
Păcatul mi-a rupt Inima în „două” 
Cu o „bătaie” spre păcat, 
Care Comoara Cerească 
Într-un „adânc” de noroi mi-a îngropat. 
O, visez adesea Comoara Divină, 
Inima mea bate în „alt fel”, 
Dar umbre şi năluciri mă abat. 
Bate în Inima mea Cuvântul deTaină, 
Dar nu-L mai aud de vifor de Gânduri, 
Şi pe Acesta aş vrea să-l Rememorez, 
Căci Acesta este Rostirea 
Prin care voi putea cu Iisus să Vorbesc. 
Minte, tu nu mai ai Cuvântul Divin, 
Ai doar Gânduri, 
De aceea îngenunchează la Icoana 
Pe care Cuvântul Coboară. 
Ascultă Cuvântul Dumnezeiesc, 
Şi Inima cu Dor 
Va ieşi din Sine 
Să îmbrăţişeze Cuvântul Ceresc. 
O, ce Taină, când Mintea va putea 
Să Cuvânteze Cuvântul! 
O, ce Taină, când Lumina Cuvântului 
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Va lumina şi Gândirea, 
Şi împreună se vor face Euharistie. 
Cuvântul când se va Arăta. 
Mintea atunci se va Uni cu Inima, 
Căci Cuvântul iese din Suflet 
Şi se prelungeşte în Minte 
Şi din Minte se reîntoarce Iarăşi în Inimă. 
Minte, Închină-te Icoanei Cuvântului! 
Pronunţă Numele lui Iisus Cuvântul 
În Ritualul tăcut al Minţii, 
Ca să poţi Primi Cuvântul 
Şi ca să-l poţi Grăi. 
Lasă Gândurile, pune-le şi pe ele 
Să facă Ritualul Icoanei, 
Ieşi Minte din propria Minte, 
Nu te coborî în Inimă, 
Mai întâi mergi în faţa Icoanei Cuvântului 
Unde să Rememorezi Cuvântul, 
Şi apoi cu Mintea Purtătoare de Icoană 
Să intri în Inimă, Altarul de Taină. 
 
– Moş-Avva, acum înţeleg de ce Neofit Pustnicul insistă 

pe „Locul” Icoanei pentru Lucrarea Minţii. Mintea fără 
Rememorarea Cuvântului este o Minte „falsă”, de aceea 
trebuie mai întâi să se Iconizeze. Sfinţii Filocalici vorbesc 
de o intrare a Minţii în Inimă, dar tot Iconizată prin 
Pronunţarea Numelui lui Iisus Cuvântul. Lui Neofit îi este 
„frică” să intre degrabă în Inimă, de aceea face „oprirea în 
afara Inimii”, în Icoana de Afară. Neofit face o intrare a 
Minţii în Inima Icoanei de Afară, pentru ca apoi Mintea 
Iconizată să intre în Inimă. Lui Neofit îi este „frică” de 
„magia energiilor” pe care le poate declanşa Mintea cobo-
rând în Corp. 
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– Fiule, este o mare nenorocire mistica „bolnăvicioasă” a 
energiilor Corpului. Nu demult am avut un caz nefericit de 
acest fel. Un Tânăr, deja „psihopatizat” de diferitele practici 
oculte care circulă peste tot, a venit şi la mine să-l povăţuiesc 
în Practica Isihastă. Vorbea de viziuni, de mirosuri mistice, 
de visuri şi de ieşiri din Corp ca dedublări, de telepatii şi 
premoniţii, de tot felul de stări energetice în timpul aşa-zisei 
lui Rugăciuni. I-am spus clar că trebuie să renunţe total la 
acestea dacă vrea Isihasm, care are tocmai specificul de a 
„sări” peste toate energiile. Isihasmul creştin este Mistica 
directă a Sufletului a-energetic, a Duhului Cel cu totul 
dincolo de toate energiile. A început să se certe cu mine că 
sunt împotriva „darurilor mistice” (cum numea el energiile). 
I-am repetat că, de vrea sincer Practica Isihastă, să facă şi 
această modalitate strict specifică şi apoi se va convinge. Nu 
vroia nicicum. Am auzit că peste puţin timp a înnebunit. 

Aşa că, Fiule, pentru mine Neofit este cel mai indicat as-
tăzi, când majoritatea sunt „debili mintal şi psihopatizaţi” de 
„hiperenergetismul” păcatelor. Majoritatea Tinerilor fac 
desfrâu precoce, de la masturbaţie până la perversiuni, ce să 
mai vorbim de desfrâul feminin, încât doar „saltul” peste 
„energiile” Corpului mai poate readuce o „Spiritualizare”. 
Practicile oculte, ca Yoga şi altele, cultivă o şi mai mare 
„magie” energetică ce stimulează aparent o remediere, dar 
imediat face „ruptura” fatală la cei mai mulţi. Isihasmul este 
singura „Salvare” tocmai pentru că are specificul a-energetic, 
al Reîntoarcerii spre Sufletul Fiinţial. Mulţi nu înţeleg acest 
specific al Isihasmului şi fac astfel grave greşeli de „ener-
getisme bolnăvicioase”. Icoana Mistică a lui Neofit este Taina 
„Locului miraculos” unde energiile se absorb într-o Suprare-
prezentare care pare înrudită cu energiile, dar este „altceva”, 
unde totodată Duhul a-energetic de asemenea poate fi Pre-
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zent, încât se face o Odihnă-Isihie reală, atât a Corpului, cât 
şi a Sufletului, în Acest Dincolo şi de Corp şi de Suflet – 
Taina Icoanei Euharistice. 

– Moş-Avva, îmi relata cineva o situaţie interesantă, re-
feritor la Icoană. Acesta cumpărase un Tablou cu un peisaj 
cam sumbru şi, cum l-a adus în casa lui, parcă ceva „rău” 
intrase. Toţi simţeau un fel de nelinişte. Înlocuind Tabloul 
respectiv cu Icoana Maicii Domnului, iarăşi Pacea s-a resta-
bilit. Se vorbeşte astfel, chiar ştiinţific, de „influenţa” Chi-
purilor care pot fi negative sau pozitive. Crucea şi Icoanele 
Sfinţilor au întodeauna ceva pozitiv şi binefăcător. În 
„locurile rele”, dacă se pune o Cruce şi o Icoană, se neutrali-
zează răul. Rugăciunea în Biserică este Liniştitoare tocmai 
pentru că sunt Icoanele; fiecare în casa lui, dacă se Roagă 
în faţa unei Icoane, va avea Pacea Harică. De aceea Neofit 
insistă pe Icoană, ca prim pas în Isihasm. Icoana ne „neu-
tralizează” energiile negative ca să putem apoi merge mai 
departe în interiorizarea Inimii. Până nu treci întâi prin 
„baia” Icoanei, nu poţi intra „curat” în Biserica Inimii. 

– Fiule, fă Rugăciunea neîncetată a Ritualului Icoanei 
având permanent înaintea Conştiinţei Prezenţa Icoanei, în 
faţa căreia tu eşti cu metanie şi închinăciune. Această 
Rugăciune tăcută, gestică, fără Cuvinte, îţi va Deschide apoi 
Rugăciunea prin Cuvintele pe care deocamdată nu eşti 
„vrednic” să le „rosteşti”, pentru că sunt „foc mistuitor” ce 
arde pe cei care nu se „purifică” mai întâi. Isihia Rugăciunii 
Icoanei Ritualice este Calea care te va duce la Isihia mult 
căutată şi dorită. 

Neofit Pustnicul se consideră un „Pământean” în care 
trebuie mai întâi să Coboare Divinul, să se Iconizeze, ca 
astfel să primească acea Condiţie de Capacitate de Urcare 
spre cele Cereşti.  
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SPECIFICUL FILOCALIC  

AL PUSTNICULUI NEOFIT 
CARPATINUL 

 
 
Întotdeauna s-au auzit glasuri zis „profetice” şi dorinţa 

„miracolelor” i-a preocupat pe mulţi, până la „presupuse” 
harisme asumate de unii, care se investesc deodată cu „meniri 
sacre”. 

În zilele noastre se pare că „misticile de ocazie” sunt carac-
teristica aşa-zisei „reînvieri” religioase şi spirituale. De aceea 
Biserica, în special cea Ortodoxă Creştină, nu numai că este 
reticentă, dar manifestă şi o anume respingere. Aşa „misticii” 
intră în primul rând în conflict cu Biserica şi slujitorii ei. Aici 
este „proba” de încercare atât pentru „mistici”, cât şi pentru 
Biserica însăşi. 

Un „Mistic adevărat”, chiar dacă tinde la zisa „re-înnoire”, 
nu „tună şi fulgeră” contra Bisericii şi nici nu se „separă” de ea. 
Mistica nu are „duhul contrarietăţii”, ci pe al Unităţii. Biserica 
trebuie să-i „controleze” pe mistici, care nu au voie să se 
„supere”. Un mistic adevărat nu „judecă” pe nimeni, chiar dacă 
este judecat de alţii. Dacă un Mistic veritabil are „Darul unei 
treziri”, nu are voie să facă o „mistică separată”; va răbda toate 
contrarietăţile şi „pomul se va vedea după roade”. 

Nu există „neo-mistici”. Cele ce se cred „neo-mistici” sunt 
din start „mistici false”. În Creştinism nu este „nimic nou”, ci 
un „Totdeauna în Nesfârşire”. Nesfârşitul este Mistica misticii, 
de unde „Veşnicul Nou şi Eternul Miracol”. 
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Biserica are „frica separării şi ruperii”, iar Misticii au frica 
„încorsetării” propriei libertăţi. Misticii fac mare „caz” de 
„profetismul şi harismele lor”, până la o mascată tendinţă de a 
înlocui „Harismele Bisericii”, de unde apariţia conflictului. 

 
* 

Nu se poate Religie fără Mistică şi Mistică fără „Profetism şi 
Miracol”. Şi în Vechiul Testament şi în cel Nou, nu se admit 
însă „profetisme libere”. Se vorbeşte astăzi de aşa zişii „teo-
didacţi”, ce sunt pe dreptate „suspectaţi”. „Succesiunea-Trans-
miterea” de la „Sursă” este condiţia Adevăratului Profetism şi 
Sacerdoţiu. Orice „harismă” ce nu are „legătură” cu această 
„Succesiune” este falsă. Zisa „acaparare” a „Succesiunii” de 
către Biserică îi supără pe „misticii liberi”, precum îi supără pe 
mulţi „acapararea legii” de către stat. Mulţi „atacă” această 
„instituţionare” şi pe „slujitorii ei”, prin care implicit ating 
chiar „Legea”, care în sine este „indestructibilă”. Această „con-
trarietate cu Legea” este „confuzia” şi a unora şi a altora. 

Creştinismul Primar-Unitar s-a „rupt” în multe fracţiuni 
tocmai prin acest fapt. Curios că „fracţiunile” devin şi mai 
„legiste” decât „legea iniţială”. Aşa şi unii mistici „separaţi” îşi 
fac „propriile legi”, cu arogare harismatică „peste” Harisma 
originală instituţionalizată. 

Mistica Pustnicului Neofit Carpatinul nu este o mistică 
„ruptă” de filocalicul Sfinţilor Părinţi şi nici nu este un „sin-
cretism de forme tradiţionale”, ca „neo-forme creştinate”. Este 
un „specific autohton” în cadrul teologicului creştin. Mulţi fac 
greşeala de a transpune „fondul creştin” în „neo-forme păgâne”. 
Teologicul creştin nu admite nicio „prefacere în afara sa”, ci 
numai în „structurile sale interne”, care nu ating „forma”. 
Creştinismul este „deschis” în sine însuşi, dar „forma rămâne 
indestructibilă”. Atunci s-a rupt creştinismul, când s-au 
generat „alte forme”. 
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Repetăm, în creştinism nu pot fi „neo-mistici”, chiar dacă 
vor fi „specificuri mistice” în interiorul acestuia. Sfântul 
Pahomie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Teodor 
Studitul etc. au zisele „reguli”, dar nu ca „neo-forme”, ci ca 
„desfăşurări de propriu conţinut”. 

Misticile de astăzi se cred „noi-modele”, ce nu se admit de 
creştinism. Nu există decât un Unic Model creştin şi acesta 
poate fi transpus apoi şi în mai multe „specificuri”. Tendinţa de 
„înlocuire” cu „neo-modele” a Modelului Unic este marea gre-
şeală a misticilor de astăzi. Misticile actuale ce aspiră la darurile 
şi harismele de reînviere şi revigorare a vieţii mistice nu prin 
„neo-forme” de mistici vor reuşi, ci prin „Actualizarea” Unicei 
Forme de mistică, chiar dacă vor folosi modalităţi specifice şi 
necesare momentului şi condiţiilor noi. 

 
* 

Sincretismele tind către „neo-forme”, amestecând deplorabil 
„cele contrare cu cele afirmative” într-un „rezultat” forţat şi 
denaturat. Se vorbeşte mult astăzi de „neo-păgânismele” ce se 
dau drept „chipurile adevărate”. 

Şi noi atenţionăm că evidenţierea de către noi a „tradiţio-
nalului specific Carpatin” nu este o „neo-formă” şi nici un 
sincretism ca „mascarea de neo-păgânisme”. Mulţi „grăbiţi şi 
superficiali” fac aprecieri gratuite.  

Încercarea noastră este şi de a plasa mistica iconică carpatină 
într-un context de „mistică generală”, ca să se poată încadra în 
„mistica reală” a creştinismului. 

Specificul Carpatin este mai puţin cunoscut şi s-a vorbit 
sumar despre el. Noi nu facem o „impunere” a sa, ci doar o 
aducere în atenţie, pentru a fi pus alături de specificurile mari: 
sinaitic, athonit şi slav. Maniera specifică iconică a Pustnicului 
Neofit nu-şi arogă meniri profetice şi nici harisme excepţionale, 
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însă noi, cei care facem această relatare, credem că aduce un 
„plus de adâncire şi lărgire” a vieţii mistice, ce nu are nevoie de 
„neo-forme”, ci de „rememorări şi actualizări” ale „comorii 
îngropate”. 

Lumea de astăzi are nevoie de „modele de trăire”, dar nu ca 
„neo-forme” ce inventează şi noi moduri de trăire. Modelele de 
trăire pot fi multiple, dar fondul şi forma rămân unice şi indes-
tructibile. 

Nu vă grăbiţi să declaraţi orice „animare mistică” cu 
suspiciunea de „neo-forme”. Biserica are datoria să fie adesea cu 
„multă răbdare şi aşteptare”, până „greşelile se îndreaptă”, până 
se văd roadele şi până cei rătăciţi se reîntorc. Misticile care se 
declară, însă, direct „neo-forme” separate, acestea sunt cu 
adevărat distructive. 

Mistica iconică de specific carpatin noi nu o facem un 
„profetism cu noi harisme”, ci numai o consemnăm ca o 
„valoare” ce poate fi folosită acum, în zilele noastre, când „lipsa 
şi sărăcia duhovnicească” sunt tot mai accentuate. Cei care 
doresc „reînvieri şi revigorări” de trăiri duhovniceşti să nu se 
posteze pe „profetisme şi harisme noi”, ci tot pe Harisma Unică, 
care este „neglijată şi uitată”. 
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Practica Gestului Iconic 

după tradiţia Pustnicului Neofit Carpatinul 
 

1. Specificul Iconic 

Practica Gestului Iconic a Pustnicului Neofit Carpatinul 
este pe acelaşi „fond filocalic”, dar într-un „specific tradi-
ţional local”. Filocalic sunt cunoscute marile specificuri 
mistice: sinaitic, athonit, slav, şi noi îl consemnăm şi pe cel 
carpatin. Creştinismul a păstrat încă unele „caractere” 
autohtone, ce au dezvoltat viaţa creştină cu şi mai mult 
avânt şi vitalitate. „Caracterul Carpatin traco-dacic” nu 
este în „evidenţa” aşa zisei „mistici a rugăciunii minţii şi 
inimii”, ci într-o modalitate proprie, ca „mistica rugăciunii 
Gestului Iconic”. Caracterul spiritual traco-dacic nu este 
„metafizic” (ce a continuat, în parte, şi în cel creştin), ci 
este „antropologic” – al Chipului în care se „coboară Cerul 
în Om”, spre deosebire de cel care „ridică Omul la Cer”. 
Metafizicienii caută să vadă pe Om prin „Chipul Spiritual 
al Cerului” (de unde transcenderea metafizică). Caracterul 
antropologic caută să vadă „Spiritualul Cerului prin 
Chipul de Om”. Metafizicienii îl reduc pe Om la „esenţe 
Spirituale”, iar aspectul antropologic „întrupează cele 
spirituale în Chipul Omului”. 

Dar trebuie făcute nişte menţiuni nete asupra „specifi-
cului antropologic Iconic”, faţă de „antropologicul spiri-
tualist şi materialist” (adoptat de majoritatea). Şi anticii 
vorbesc de un „Spiritual” care „intră în manifestări” din ce 
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în ce mai „corporale-materiale”, până la Om. Aşa Omul ar 
fi o „structură cosmică a unui proces universal”, ce se 
împlineşte. Misticile oculte antice fac mare paradă de 
„esenţele spirituale şi esenţele materiale” din Om, ca un 
„microcosmos”. 

„Antropologicul Iconic” creştin este în altă „logică”. 
Omul nu mai este un „produs evolutiv şi de structurare 
spiritual-materială”, ci este o „Suprastructură” directă, 
„peste” Structura Spiritual-materială a Naturii Cosmice. 
Biblic, se afirmă categoric, cum Dumnezeu îl face pe Om 
doar la „sfârşitul întregii Creaţii cosmice” când ia „ţărâna-
natura” (gata structurată) în care „Suflă Chipul Omului”, 
ca Asemănarea Chipului lui Dumnezeu. Deci Chipul 
Omului este o „Supracreaţie”, peste „structura Naturii 
Create”. 

Aşa Omul nu este o antropologie de Natură Cosmică 
(aşa cum se consideră de obicei), ci de Chip Divin „Supra-
cosmic”. Omul nu este o „împlinire şi un finit al manifes-
tării cosmice”, ci încă o „deschidere dincolo de Natură”. 

După metafizica antică, manifestarea Naturii se opreşte 
în Om, pe când, în sensul nostru, Omul continuă o 
supramanifestare a Naturii prin Chipul Omului. Astfel, 
Omul nu este un „proces de manifestare a Naturii”, ci un 
„supraproces al depăşirii Naturii prin Chipul Omului”. 
Nu Natura „manifestă pe Om”, ci paradoxal, „Omul uma-
nizează printr-o manifestare antropologică Natura”. 

Omul are „legile structurilor Naturii”, dar nu ca procese 
de configurare şi formare a omului, ci ca să „transforme” 
Legile Naturii în „Supralegi Umane”. Omul nu este 
„dependent” de Legile-Structurile Naturii, ci are menirea 
să le „ridice la Chipul de Suprastructură-Om”. Omul 
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căzut în păcat se „dezbracă de Chipul Divin” (Supra-
structura de Om) şi rămâne „Natura goală”, de unde 
starea Omului păcătos ca „robul Naturii”. 

Mistica Pustnicului Neofit este, pe aceste considerente, 
ca Chipul Suprastructural al Omului şi Chipul căzut al 
Omului, deci nu ca metafizica dintre Divin şi Creaţie, ci ca 
„Restabilirea Iconicului de Chip de Om”. Practica mistică 
iconică nu este „dizolvarea naturii Omului” în „principiile-
esenţele spirituale” (ca pretins Divin), ci este regăsirea 
suprastructurii Chipului de Om, Oglindirea Chipului 
Divin. Practica iconică „introduce” structurile naturii Omu-
lui în Chipul suprastructural, ca să le Iconizeze-umanizeze. 

Aşa practica Iconică a Pustnicului Neofit Carpatinul 
începe cu o „antropologie Iconică”, prin care să se facă de 
fapt practica mistică, altfel este falsificată şi nu ajunge la 
Chipul respectiv.  

 

2. Antropologia Iconică 

Antropologia Iconică a Pustnicului Neofit nu este 
„Omul ca Suflet Spiritual (principii Divine) şi trup mate-
rial (natură cosmică)”. Omul este „Suprachip de Om”, ce 
Îmbracă şi întrepătrunde o „Natură Umanizată-asumată”. 

Omul se deosebeşte net de Natura Cosmică, o dată 
pentru că are Suprastructura-Supracreaţie de Om şi încă o 
dată pentru că „umanizează structura naturii asumate” 
(deci nu o are ca simplă natură). Natura din Om se face 
„Suflet şi Trup” tocmai prin umanizarea pe care o face 
Suprachipul de Om ce se uneşte cu Natura. Dacă nu ar fi 
Chipul de Om ce se Suflă de Dumnezeu la naşterea 
fiecărui Om, natura pe care o ia din trupul mamei nu s-ar 
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face „Suflet şi trup” şi nu s-ar configura Omul. Şi anticii 
recunosc în Om un „suflet vital asemănător naturii”, care 
prin „Spiritualul Divin” se face „Spiritul Omului”. Aşa 
Omul este Om doar prin această Suprastructură peste 
Natură. 

Neofit Pustnicul merge şi mai departe cu „antropologia 
sa Iconică”. Astfel, anticii cred Spiritualul Divin în „esenţele 
ce întrepătrund structurile Naturii”, pe când Neofit vede 
Chipul Divin transpus într-un Chip de Om, într-un Iconic 
Supraconfigurativ ce îmbracă Natura Omului, care nu se 
amestecă deloc cu structurile Naturii, dar pe care le 
întrepătrunde, nu ca să le „formeze”, ci ca să le „Atragă în 
Sine”. Chipul Omului astfel „Atrage” Chipul Naturii în 
„Unirea Iconică”. La antici, se crede într-o „atragere a 
naturii exterioare” în interiorul Spiritual al Omului. La 
Neofit este invers: este o „Atragere a Interiorului Omului” 
în Chipul „Omului Supraexterior”. La antici, mişcarea 
Omului trebuie să fie de la exterior spre interior; la Neofit, 
mişcarea Omului este de la interior spre supraexteriorul 
Chipului de Om. 

După Neofit, în interior, Omul nu are însuşi Chipul de 
Om, ci doar reflectarea întrepătrunzătoare a sa, adevăratul 
Chip de Om fiind un Suprachip ce doar Îmbracă Natura 
Omului, încât orice orientare trebuie să fie spre acesta. De 
aceea Neofit Pustnicul nu face „metafizica Spiritualului 
faţă de trup” (care desparte spiritualul de material, sau 
Divinul de creaţie), ci face „Întâlnirea dintre umanizarea 
interioară şi Om-Chipul Umanizării Naturii”. 

Umanizarea din Om trebuie să-şi Regăsească Originea 
sa în Chipul de Om, să se Oglindească în Chipul de Om, 
care este în „Orientarea cealaltă” faţă de interior. 
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Antropologia lui Neofit nu face „spiritualizarea de 
interior”, ci „Iconizarea de Supraexterior”, ce implică cu 
totul un alt „specific mistic”. 

Teologic creştin, Omul este unitate fiinţială de creaţie în 
„dihotomie suflet şi trup”. Noi Oamenii, urmaşii lui Adam 
şi Eva, avem o „dublă Origine”: o naştere cu trup din 
părinţi şi o Suflare Divină directă a lui Dumnezeu pe care o 
face în fiecare. De la părinţi luăm natura totodată cu 
„specificul umanizării acesteia de către părinţi”, de unde 
luăm şi un „memorial-moştenire a unei structuri speciale”, 
după individualitatea părinţilor (moştenim virtuţile şi 
păcatele, chiar ale întregului şir de umanizări – părinţi, 
până la Adam). Noi nu ne naştem cu o „natură oarecare”, ci 
cu o „natură specifică părinţilor”. În această „natură-ţărână-
zămislire a părinţilor”, Dumnezeu, ca şi peste Adam, Suflă 
Chipul nostru de Om-Asemănarea Chipului Divin. Şi 
această Suflare intră în natura-zămislire de la părinţi şi 
configurează sufletul şi trupul Omului care se va naşte. 

Ce trebuie menţionat este faptul că Suflarea Divină, când 
penetrează „zămislirea părinţilor”, ţine cont de „memorialul 
naturii acestora”, încât sufletul şi trupul respectivului Om 
vor fi şi ele într-un „specific propriu”, în care Divinul 
adaugă „Daruri menite să curăţească păcatele moştenite şi 
să dezvolte virtuţile”, ca Dar de Iubire Divină pentru 
„restabilirea creaţiei”. Aşa naşterea Omului este în „dublu 
memorial”, al unui Chip Divin şi al unui chip umanizat de 
părinţi. Şi în „întrepătrunderea” acestora este persoana şi 
individualitatea Omului. Şi fiecare apoi, la rândul său, va 
continua o umanizare proprie a naturii asumate şi va 
creşte propriul Chip de Om-Asemănarea Chipului Lui 
Dumnezeu. 
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Anticii credeau că „Spiritualul Divin” intră în corpul 
Omului şi se stabileşte undeva în „adâncul-esenţa” sa, ca  
o „Scânteie Divină”, ce trebuie „desfăcută” ca să se 
„reîntoarcă” la Divin, să iasă din „structurile-memoriile 
naturii”. De aici mistica antică de „căutare a Scânteii 
Divine” din adâncul-interiorul Fiinţei noastre, prin înlătu-
rarea tuturor „memoriilor şi structurilor naturii” (care 
îngroapă tot mai mult Scânteia Divină). Metafizic, anticii 
consideră astfel pe Om ca: Nous-Scânteia-Mintea Divină, 
Psiho-vitalul semispiritual şi Soma-corpul material. Omul 
obişnuit, în acest sens, ar trăi doar în partea „Psihică şi 
corporală”, fără Supraconştiinţa Scânteii Divine. 

În „viziunea iconică” a Pustnicului Neofit, Omul este 
natură umanizată a părinţilor peste care Suflă direct Dum-
nezeu Chipul de Om – Asemănarea Chipului lui Dumne-
zeu (ca şi la Adam). Biblic, se consemnează că Dumnezeu 
Creează prin Cuvântul-Fiul Său Divin (prin Care toate s-
au făcut şi se fac, Ioan 1, 1-3). Orice Formă de Creaţie este 
„Un Cuvânt Divin ce Creează şi se transpune totodată” în 
aceasta. Biblic, doar când Dumnezeu „Zice” se înfăptu-
ieşte. Aşa şi Chipul de Om pe care-l suflă Dumnezeu este 
un „Anume Cuvânt Divin”, ce are în Sine deja „Imaginea 
Creativă” a „unui Anume Chip de Om”, pe care îl 
transpune prin Suflare în „natura zămislirii părinţilor”. Se 
spune mistic că Fiul-Cuvântul lui Dumnezeu a „Scris” mai 
întâi „Cartea Vieţii”, în care Fiecare Cuvânt este o „anume 
creaţie-făptură”. La momentul respectiv al „naşterii în 
lume”, Acest Cuvânt din Cartea Vieţii Dumnezeu îl 
pronunţă în mod special şi aşa apare „noua făptură”. La 
Om, mai mult, Pronunţarea Divină este ca Suflare Divină. 
Şi, mai mult, Cuvântul Divin se Pecetluieşte pe Chipul 
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Noii Făpturi şi rămâne Viul-Suportul Divin al acesteia 
(cum zic filozofii, Raţiunile Divine din fiecare formă). 

Aici este insistenţa Pustnicului Neofit Carpatinul. 
Pustnicul vorbeşte de „Imago Dei” ca originea „Imago 
Ipse”. Întâi Fiul lui Dumnezeu Asumă un „chip creat”, Se 
îmbracă şi face acel Tainic Iconic Divin, care este „Divin 
Întrupat”, care se face apoi „Făptură Creată”. 

 

3. Iconicul Creştin 

Deşi Taina Fiinţei Create, datorită păcatului, ne este 
parţial accesibilă, sunt câteva repere ce ne conduc spre ea. 
Antropologia creştină în mod special nu a fost „net 
structurată”, pentru ca să lase orizont deschis Tainei 
Create, ce îşi evidenţiază tot mereu Darurile Divinităţii. 

Taina Fiinţei noastre Create, după Revelaţia Scripturii, 
este în Pecetea Chipului Divin, Suportul Creativ şi Susţi-
nător al Vieţii. Se aminteşte de „Chipul-Îmbrăcămintea 
Divină” şi de „Chipul de Duh” din adâncul Inimii. Prin 
păcat, „Haina Divină” a fost „îndepărtată”, de unde Omul 
a rămas „gol” (Facere 3, 9), păstrându-se numai „Scânteia 
Divină” din profunzimile naturii create. În sens creştin, 
Omul este în „dublă ipostaziere” (mişcare proprie), ca 
exterior şi interior, în Unirea acestora fiind apoi „perso-
nalizarea integrală” a Omului. Omul doar de interior, sau 
doar de exterior, este incomplet şi doar în personalizarea 
sa totală este „Omul Împlinit”.  

Încă mulţi adoptă cu singularitate, ori interioritatea, ori 
exterioritatea. Acestea sunt în „legătură” şi fără despărţire. 
Omul interior este cel „exterior interiorizat” şi cel exterior 
este cel „interior exteriorizat”. Se aminteşte mult că inte-
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riorul este posibil doar prin „purificarea şi curăţirea” celui 
exterior şi că exteriorul este oglindirea interiorului (bun 
sau rău). Fără „haina de nuntă” nu poţi intra la Dumnezeu 
(că eşti gol) şi fără „comoara dezgropată din inimă” nu 
poţi fi locaşul Sfântului Duh. 

„Haina de nuntă” este Chipul Fiului Hristic şi „comoara 
din inimă” este Chipul Sfântului Duh şi numai cu ambele 
Chipuri te poţi prezenta în Faţa lui Dumnezeu Tatăl, 
Împlinirea absolută. Mai mult, Duhul din interior stră-
luceşte în haina din exterior şi haina din exterior se face 
„forma mişcării Duhului” din interior. Cel „gol” duhov-
niceşte în afară este slab şi în mişcarea Duhului din sine, şi 
cel cu Duh slăbit în sine nu va Lumina în exterior. 

Practica duhovnicească creştină este pe acest „dublu 
suport”. Cei ce pun accent doar pe Duhul de interior se 
vor pomeni „goi” de Chipul de exterior şi invers, cei ce fac 
doar duhovnicia exteriorului se văd „întunecaţi” cu Duhul 
de interior. De aici teologicul mistic creştin, că „peste Fiul 
Străluceşte Duhul” şi că „în Duhul este Mişcarea Fiului”. 

Persoana noastră fiinţială de creaţie este „Chip de Fiu” 
şi „Viaţă de Duh” şi Viaţă de Duh în Chip de Fiu. Aceste 
Chipuri nu se amestecă şi nu se despart niciodată, fiecare 
evidenţiind pe celălalt. Persoana noastră este o totalitate şi 
o integralitate de interior şi exterior, care fac încă o mare 
taină, de Unire Iconică. 

Aici este specificul inconfundabil al creştinismului. 
Mulţi fac paradă doar de „omul interior”, alţii doar de 

„omul exterior”, dar pierd din vedere „Unirea Iconică” a 
ambelor, care este de fapt chipul transfigurării creştine. 

Fiinţa creată nu poate fi decât pe un „Suport Divin 
Exterior” şi pe un „Suport Divin Interior”, iar persona-
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lizarea acestora este „răspunsul” integralizării lor. Persoana 
creată este deja potenţial în cele două Suporturi, dar evi-
denţierea se face doar prin „răspunsul integral” al unirii 
lor, ca Taina Iconică. Omul poate fi o „Fiinţă a sa”, atât 
exterior cât şi interior, dar Iconic Omul este „Trans-indivi-
dual”, peste ambele. Aici se încurcă misticile metafizice 
antice. Noi avem un „eu interior” şi un „ego exterior”, 
însă acestea sunt mereu în „contrarietate”, fiecare dorind 
acapararea-absorbirea celuilalt. A „dizolva” ego-ul în eul 
interior sau invers este o „distrugere” reciprocă. Este 
posibilă o Unire necontrară a lor, în „Iconicul de Răspuns 
peste ambele”. Acest Supraeu Iconic este personalizarea 
fiinţei create. Anticii vorbesc de o „de-personalizare în 
Divinul impersonal transcendental”, ce nu se mai potri-
veşte cu sensul creştin, în care de-personalizarea se face 
„Transpersonalizare” peste eul şi ego-ul obişnuit şi 
desacralizat. Iconizarea creştină este tocmai acest chip al 
sacrului, ca „transpersonalizare” (nu impersonalizare). 

În „răspunsul iconic”, eul şi ego-ul se depăşesc pe sine, 
devin un „Superpersonal”, ce nu se absoarbe în Divin, ci 
„stă faţă către Faţă”. Acest Chip Iconic Superpersonal este 
consemnat mistic ca „Trupul de Taină” al Fiinţei. Noi 
această transfigurare nu o percepem ca Chip, ci ca Pre-
zenţă ce iese şi chiar comunică participările personale.  
De aici relatările teologice care vorbesc de Harul Chipului 
Iconic. Harul în sens creştin nu este doar „Energia Necreată 
Divină”, ci este mai întâi „Deschiderea Participării Per-
sonale”, din care decurg apoi toate posibilităţile, fără 
amestecare. Unii diferenţiază cu stricteţe Fiinţialul-Natura 
Divină de Har-Energiile Sale. 

Harul trebuie înţeles ca deschiderea direct Personală, 
din care apoi ies energiile şi toate actele participative. 
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Actul, în sens creştin, nu este doar Fiinţial sau doar 
energetic, ci „deodată” în ambele modalităţi, care se 
numesc tainic Har. Prin Har, însă, noi nu putem accede 
direct la Fiinţial, de aceea ne oprim la „Hotarul Fiinţial” în 
evidenţiere de Energii-Har, acea Prezenţă Participativă. 
Fiinţialul Divin şi fiinţialul de creaţie „stau faţă în faţă”, ca 
„Imago Dei şi Imago Ipse”, iar Harul reflectă „participarea 
reciprocă dialogală”. Participările Dialogale Fiinţial-
Personale sunt Acte directe ale Chipului Fiului şi ale Chi-
pului Sfântului Duh, care fac taina evidenţierii reciproce, 
Filiaţia ce se interiorizează în Duhul Interior şi Filiaţia ce 
Exteriorizează pe Duhul, în totodată Duhul ce Interio-
rizează pe Fiul şi Duhul ce Exteriorizează tot pe Fiul, Acte 
ce se reflectă în „Deschiderea de Har”, ca o „pătrundere 
transfigurativă”.  

Chipul Iconic este tocmai transfigurarea în „Deschi-
derea Harică”, ce nu intră în Naturile Fiinţiale, ci Naturile 
Fiinţiale Participă la „Comunul Deschiderii Harice”. 
Această „mutare” între Naturile Fiinţiale (Divin şi Creaţie, 
ce stau faţă în faţă) este Chipul Iconic, care Supracon-
figurează Trupul Iconic atât al Divinului, cât şi al creaţiei 
(persoanei ce face participarea). Aşa Însuşi Divinul se 
poate Întrupa în participarea creaţiei şi fiinţa creată se 
poate Îmbrăca în Participarea Divină. 

Mulţi se întreabă din ce anume se poate împărtăşi fiinţa 
creată, dintr-un Divin Real şi Substanţial, sau este doar o 
„oglindire” fără nimic altceva. Aici se încurcă mulţi. 
Supranatura Fiinţială Divină nu este accesibilă naturii 
fiinţiale create, dar pot „sta faţă în faţă”, şi din dialogul 
interpersonal se transfigurează Chipul Iconic, un „Comun 
de Participare”, ca „Trupul de Taină”, care este Împărtă-
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şibil, în care Divinul are Actul Fiului şi Sfântului Duh, iar 
personalul de creaţie are de asemenea filiaţia şi duhul 
propriu de creaţie; ele se Unesc, deci, nu în „naturi 
fiinţiale”, ci în Comunul Iconic, în Trupul de Taină, Prefi-
gurarea Euharistiei. 

 

4. Configuraţia 

Să vedem în continuare câteva repere de zisă „confi-
guraţie”, care să nu fie luate şi considerate ca strictă 
structură, sau ca „sistem gnostic”. Ştiinţa este o realitate a 
„reperelor noastre de cunoaştere”. Tainele divine ale lumii 
sunt „traduse” de noi în modul nostru de percepere, care 
reprezintă totuşi nişte „indicaţii” de care trebuie să ţinem 
cont. Revelaţiile Divine sunt reflectate de noi în „adevă-
ruri” pentru noi. 

Omul este supranatură, „cunoaştere şi răspuns”. Omul 
nu trăieşte natura, ci transpune natura în răspuns dialogal. 
Iată temelia „cunoaşterii omului”, fără de care se dez-
umanizează, se face „natură închisă”. Chipul de supracrea-
ţie al Omului este de „Origine” Divină şi chipul propriu de 
creaţie este „natură de creaţie”. Nu „natura îl modelează 
pe Om”, ci „omul modelează natura”, iată diferenţa Omului 
faţă de toate formele şi făpturile naturii. Dumnezeu ia 
„ţărâna-natura” în care „Suflă Chipul de Om”, şi chipul de 
om face „natura umanizată-Om”. În Om nu mai este o 
simplă natură, ci o „natură umanizată”, ce-i dă alte 
„deschideri”. Omul trebuie văzut astfel în „menirea sa de 
supranatură”, altfel „cade în goliciunea naturii” (cum de 
fapt a şi căzut prin păcatul adamic). 
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S-a încercat şi se caută o „restabilire” a Omului. Religia 
este axată îndeosebi pe această restabilire. Păcat că ştiinţa 
se limitează doar la „natura Omului”. Trebuie o „regăsire 
a Omului şi ca supracreaţie şi ca natură de creaţie”. Aşa  
s-au format diferitele „orientări de cunoaştere”. Nu este 
simplu să-l „dezgropi” pe Om din „golul căderii”. Încer-
căm să descifrăm câteva indicii din tradiţionalul sumar al 
Pustnicului Neofit ce s-a mai păstrat.  

 
i.) Configuraţia Naturii 
Cuvânt – Logos Divin + forma creată; Imago Dei + 

imago ipse. 
Cuvântul Divin are deja o „Anume Structurare” ce 

creează o Anume Formă cu o „Anume Structură”. Cuvân-
tul biblic, faţă de „principiile spirituale antice”, creează 
direct „formele gata structurate” (la antici principiile 
spirituale fac evolutiv structurările formelor). Iar „formele 
create” au, astfel, o „proprie structură de forma respectivă” 
(nu de Divinitate, dar în corelaţie şi armonie cu cea Divină). 

Atenţie la specificul acesta, în care Divinul nu Intră în 
structura formelor create, ci se opreşte pe forma creată, ca 
să lase „liberă” structura formelor (altfel nu ar mai fi 
natură creată). 

Biblic, Imago Dei şi Imago Ipse stau „Faţă în Faţă”, 
fiecare cu „propria structură”, Dialogul între „Forme” 
fiind „Relaţionalul” Divino-creaţie. Anticii „introduc” 
Spiritualul Divin în „structurile de formare” şi cred că 
„procesul de structurare” este totul. În sensul nostru, 
„procesele structurilor” sunt doar ale „formelor proprii”. 
Divinul Creator „investeşte” formele create cu toate 
„potenţele propriei structurări”. 
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Aşa, fiecare formă creată are un „dublu memorial 
origine”: cel Divin-model creativ şi cel de formă creată 
proprie, „asemănarea creativă” a celui Divin. „Structura” 
din forma creată este „liberă”, dar în „Memorialul Divin şi 
de formă în întrepătrundere”. „Interiorul structural” al 
formelor reflectă atât Divinul, cât şi forma proprie în 
„Unire” neamestecată. Formele create „acumulează Divinul” 
pe „formă”, iar forma se „răsfrânge” cu Divinul acumulat  
în „procesele structurale proprii”. „Activul în natură” este 
„forma”, care are „Supraactivul Divin” şi cu această „vita-
litate” intră în propriile structuri. Anticii cred „activul” ca 
fiind în „procesele structurale”, ce apoi se reflectă ca forme. 
Atenţie la specificul nostru iconic. Neofit Pustnicul insistă pe 
„activul formei”, ca cel ce poate „primi şi comunica Supra-
activul Divin”. Şi de aici Mistica Iconică „suprastructurală”. 

În natură, Divinul este Activ pe formele create, pe care 
le „menţine” prin „Arhemodelele Loghilor Divini”, şi apoi 
formele create fac propriile lor manifestări. Formele create 
acumulează permanent Supramemoriile Divine ca să-şi 
păstreze formele (fără de care s-ar pierde ca forme), iar 
formele introduc „memoriile de formă îndivinizată” în 
„structurile proprii”. Când formele nu mai rememorează 
integral Supramemoriile Divine se face o „rupere în forme 
şi o negativizare în structurile acestora”. „Legile Divine” 
nu sunt în „structurile naturii”, cum se crede, ci sunt pe 
memorialul formelor. Cât timp formele sunt pe „Suportul” 
Supramemorialului Divin, şi structurile formelor vor fi 
normale şi armonioase. 

Şi iată „mistica naturii”, care este mistica iconică între 
„Forme”, dintre Forma Divină şi forma de creaţie, din care 
iese apoi „Comunicabilul Iconic”, al Divinului ce mereu se 
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Acumulează de către forma creată, şi al formei create ce 
mereu rememorează Divinul şi-l răsfrânge în „memorialul 
structurilor proprii”. 

Atenţie la aceste repere specifice naturii create. În 
natură, Divinul comunică formelor Divinitatea şi formele 
„Odihnesc Divinul” ca Frumuseţea Divină din creaţie, iar 
formele la rândul lor „odihnesc frumuseţea” formelor în 
structurile proprii. 

Păcatul şi răul „rup” (dar nu despart) formele de Supra-
memorialul Divin şi aşa formele la rândul lor se rup, iar 
„memoriile rupte ale Formelor” se transpun în „memorii 
rupte de structură”, de unde „degradarea” formelor şi a 
structurilor, cu „adaosul anormal şi negativ”. Anticii 
pornesc în concepţiile lor de la „natura căzută”, de aceea 
caută „Memoriile Structurilor Divine”, pe care nu ştiu 
unde să le găsească şi astfel le fac „principii spirituale ale 
structurilor înseşi”. Aici se încurcă şi ştiinţa, care vede în 
„fenomenele structurilor” toată manifestarea naturii. 

Pustnicul Neofit porneşte de la „natura de Rai”, ca să 
poată deosebi „natura căzută”. Ca mistica naturii, deci, 
activul este pe „forme” care oglindesc Divinul, sărind 
peste „structurile formelor”. Cel ce face mistica naturii va 
căuta astfel să „rememoreze Divinul pe memorialul 
formelor” (şi niciodată prin memorialul fenomenelor 
structurale). Aşa, orice „pierdere” de Formă este şi o 
pierdere de „Arhememorial Divin”. Mistica naturii este 
acest „relaţional-comunicare” între Arhememorialul Divin 
şi memorialul formei create. În natură, Divinul ce Se 
Odihneşte pe formele create este Divinul propriu-zis. 
Natura în „formele sale” este în relaţie cu Divinul, iar în 
„structuri” este în „relaţie cu sine”. 
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Natura respiră Divinul cu formele, iar formele introduc 
respiraţia apoi şi în structurile proprii. Astfel Viul Divin în 
natură este în „formă”, nu în structuri şi fenomene, iar 
„Viul de structuri-fenomene” este în formă (nu ca la antici, 
care văd Viul în fenomenele structurale). Viaţa în natură 
este în primul rând „inspiraţia Supramemorialului Divin” 
de către forma respectivă şi apoi „inspiraţia memorialului 
de formă” de către „structurile interne”. Natura îşi reface 
formele după Supramemorialul Divin şi structurile după 
memorialul formelor. 

Mistica naturii este această mistică a „inspirării Divi-
nului de către Formele Naturii”, care armonizează de la 
sine „inspiraţia din cadrul structurilor”. Misticile magice 
încearcă o „inspiraţie şi o expiraţie” la nivelul direct al 
structurilor şi fenomenelor, ceea ce este un amestec.  

 
ii.) Configuraţia Omului 
Omul este „supranatură”. Omul are „ţărâna-memorialul 

naturii”, dar peste acesta are un „Chip de Om”. Atenţie la 
menţiunile acestea. În natură, formele create au „chipuri 
de natură”. Omul nu are „formă de natură, ci formă-Chip 
de Om”, şi o „structură a naturii”.  

Omul nu are „formă de natură”, ci doar „structură de 
natură”, Chipul de Om fiind „forma de Om”. De aceea 
Dumnezeu îi Suflă Omului „Chipul special de Om”, că 
altfel nu ar fi avut „Formă de Om”, ci tot „formă de 
natură”. Prin păcat, Omul se „dezbracă” de Chipul Divin 
de Om şi rămâne cu o „structură de natură”, care, ca o 
compensare, încearcă o „re-configurare de Chip de Om”. 
De aceea, după păcat, Omul rămâne „gol de Chip de Om” 
şi caută „îmbrăcăminte-compensaţie de Chip de Om”, peste 
„structura de natură”. 
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Iată drama păcatului la Om. Omul păcătos îşi constru-
ieşte un „chip de om artificial”, trăind „viaţa naturii” şi, 
mai mult, „acumulând natura” în acest „chip artificial”, de 
unde „degradarea naturii” prin păcatul Omului. În mod 
normal, natura nu „scoate” în afară „structurile sale”, ci le 
opreşte în formele respective. Omul „rupe structurile 
naturii” şi le face „forme anormale”. 

Menirea Omului este ca, prin Chipul Divin de Om Suflat 
de Dumnezeu, să „atragă natura” în Chipul Divin, prin 
„înomenirea” naturii. 

 
Zice Fiul lui Dumnezeu: 
Chipul Meu de Creator este Totodată Divin şi de Creaţie şi în 

acest Chip Unit Eu Creez Lumea. Şi acest Chip Unit este 
Chipul de Om, pe care îl voi Dărui „Făpturii” ce Uneşte toată 
Creaţia în Sine şi totodată Creaţia cu Divinul. Eu Cobor pe 
Dumnezeu pe Pământ, şi Făptura Om va Ridica Pământul în 
Sus la Cer, iar Natura Făpturilor Create va Participa cu Trupul 
ei la această Operă a Mea de Creaţie. Şi toată Creaţia va fi 
„Purtătoare” de Chip al Meu – al Omului Întrupat. Eu sunt 
Omul, Chipul Fiinţial Unic al Creaţiei, şi toată Creaţia este în 
„De-o-Creaţio-fiinţa” Chipului Meu de Om, Dumnezeu Coborât 
în Creaţie şi Creaţie Urcată în Dumnezeu. 

Îngerii au în Sine Natura Fiinţială a Mea de Om; Natura are 
Natura Mea Fiinţială de Om şi Omul la fel, şi aşa toată Creaţia 
este într-o Fiinţialitate Unică, „care este mai întâi” în Chipul 
Meu de Om-Dumnezeu Creator, ce apoi se transpune în speci-
ficuri Individuale, în toate Făpturile Lumii Create. Şi Îngerii şi 
Natura şi Omul ca Făpturi aveţi Acelaşi Chip Fiinţial al Meu, 
de Om-Fiu de Dumnezeu şi Fiu de Creaţie în Unire. Înrudirea 
dintre Dumnezeu şi Creaţie este Chipul Meu de Om, şi tot 
acesta este Înrudirea pe care o are Creaţia în sine, ca totalitate de 
Făpturi. 
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Chipul Pământului este Însăşi Destinaţia Creaţiei Mele, şi 
tocmai Coborârea Mea în Chipul Pământului este „Chipul în 
Sine de Creaţie”. De aceea Eu sunt Creatorul Dumnezeu-Om, 
ca apoi să fie şi Creaţia Om-Dumnezeu. 

 
Acest tainic „Chip de Om”, ca asumarea creaţiei de 

către Divin şi asumarea Divinului de către creaţie, este 
Chipul pe care-l Suflă Dumnezeu lui Adam şi apoi tuturor 
oamenilor. 

În natură, formele create „primesc transpunerea” Divi-
nului în creaţie, de aceea în natură se face „deschiderea 
Divinului în creaţie”. Omul mai face şi o „deschidere a 
creaţiei în Divin”, altfel creaţia ar rămâne închisă în sine şi 
chiar Divinul s-ar închide în creaţie. Omul face 
deschiderea „peste creaţie”. În natură, Dumnezeu Revarsă 
Darurile Sale Divine, care se transpun în formele de 
creaţie. Prin Om, transpunerile de creaţie se „reîntorc” ca 
„daruri ale creaţiei”, ce se unesc cu Darurile Divine şi fac 
Tainicul Iconic, Trup Euharistic ce se poate Împărtăşi. 

Natura are un activ de „Deschiderea Divinului în 
Creaţie”. Omul mai are şi Activul „Deschiderii Creaţiei în 
Divin”. Anticii se „opresc” doar la „Deschiderea Divinului 
în Creaţie” şi apoi „dizolvă” creaţia, ca să „elibereze” 
Divinul de „iluzia creaţiei”. În creştinism, creaţia nu se 
„dizolvă”, ci face o „Intrare-Deschidere” în Divin, prin 
care se exclude orice „iluzie”, creaţia devenind şi ea o 
„realitate de creaţie faţă în Faţă cu Divinul”, încât nu se 
mai „umbresc”, ci se „transfigurează”. 

Prin acestea putem astfel să descifrăm câteva „repere 
din configuraţia Omului”. Pustnicul Neofit insistă pe 
Iconicul de „Trup Divino-creaţie”, care este „între” Divin 
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şi creaţie, ce nu atinge Fiinţa Divină (inaccesibilă) şi nici 
Fiinţa de Creaţie (ca să nu se amestece cu Divinul). În 
Iconic se Întâlneşte creaţia cu Divinul, se Îmbracă în 
Asemănarea Divinului şi se „În-dumnezeieşte” (nu se 
Dumnezeieşte). 

Practica mistică iconică este practica „Altarului Iconic” 
dintre Divin şi creaţie, pe care Divinul coboară şi creaţia se 
urcă. 

Şi, mai concret, să vedem configuraţia Omului:  
Suflare Divină – Chip de Om + Natură Umanizată din 

Părinţi. Suflarea Chipului de Om se face Chipul de 
Persoană-Formă de Om, care se reflectă în structura Naturii 
ca Suflet şi Trup. 

Atenţie la specificul Chipului de Om, „individualitate 
de natură şi personalitate de unire Natură şi Divinitate”. 
Cum s-a menţionat, Omul nu are „formă de natură”, ci 
numai „structură de natură”. „Forma Omului” este Perso-
nalitatea sa. Deci „Forma-Chipul Omului” este „Unire 
Divin şi Creaţie”. În natură formele au Divinul transpus în 
creaţie, dar nu au şi „întoarcerea” creaţiei spre Divin, care 
să dea Personalitatea. 

Iată Viul Omului, care nu este în „structurile Trupului şi 
nici în ale Sufletului”, ci în Unirea-Personalitatea Chipului 
Divin de Om cu natura moştenită de la părinţi. Atenţie la 
„Chipul de Persoană al Omului”, ca „Unire Divin şi 
Natură în Răspuns propriu”. 

Şi unde se face această Unire? Persoana este „Integra-
litatea peste Suflet şi Trup”. Anticii cred că acest „Chip” 
este în „adâncul” Minţii care, şi mai mult, este într-un 
adânc tainic al „Inimii”. Neofit Pustnicul îl consideră 
„Altarul de Creaţie” prin care creaţia poate să se Reîntoarcă 
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la Divin şi Divinul să Răspundă Dialogal cu natura creată. 
De aici, în mistică, problema cea mai spinoasă este 
„raportul” dintre „structura naturii” şi „Suprastructura 
Divină”. Aici se încurcă mulţi. 

Imago Dei este în Suflarea Divină ce se transpune într-o 
Imago Ipse-Persoană-Om, şi Imago-Persoană se transpune 
în natura de la părinţi într-o Structură de Suflet (reflec-
tarea Divină din persoană) şi o structură de materialitate-
corp (ca reflectarea creată din persoană). 

Anticii cred că Omul este doar o „structură Suflet şi 
trup”, ca o „configurare a unui Spiritual-Scânteie Divină”, 
ca Trihotomia: Nous-Spiritualul, Psyche-Sufletul şi Soma-
corpul, care printr-o întrepătrundere şi unire ar da zisa 
persoană. Pustnicul Neofit consideră că nu poate fi 
„structură decât dacă este mai întâi forma de persoană”, şi 
forma-persoană de Om oglindeşte şi o „structură umană” 
ca Suflet şi Trup. Aşa persoana nu mai este un „produs al 
unor structurări”, ci un „Model-Chip de Structurare”. 
Omul se structurează după Modelul Chip-Persoană, care 
este transpunerea Suflării Divine din Om. Omul este deja 
prin naştere un „Chip-Persoană”, altfel nu şi-ar evidenţia 
şi o „structură de Om”.  

Copilul nu-şi dezvoltă persoana, ci îşi dezvoltă „struc-
tura potenţială din Chipul de Persoană propriu”. Mai 
mult, Omul nu se opreşte aici, numai la manifestarea 
structurilor, ci trebuie să mai facă şi o „dezvoltare a 
Persoanei în Divin”, ca Dialog Personal. Dacă Omul nu ar 
avea chipul de persoană, nu ar avea forma-integralitatea 
prin care să se identifice pe sine şi prin care să facă 
răspunsul peste sine. Chipul de persoană îl caracterizează 
pe Om, ca asemănarea Chipului lui Dumnezeu. Persoana 
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este activul Omului, este acumularea Divinului şi acumu-
larea propriilor structuri de suflet şi trup, încât după 
Chipul Personal se vede „viaţa şi manifestarea Omului”. 
Anticii confundă acest „corolar” al persoanei cu „forma-
rea” persoanei.  

Prin păcat, persoana nu mai oglindeşte Chipul Divin şi 
aşa devine „goală”, căutând să compenseze goliciunea cu 
„adaosuri” de structuri din sine. Aşa Omul păcătos acu-
mulează pe Chipul de Persoană doar „structurile sale 
interne”, care la rândul lor, fără să mai reflecte ca suflet 
Divinitatea, se fac structuri desacralizate, ce se repercu-
tează şi pe structurile corpului, cu devenirea unor funcţii 
anormale. Dacă în natură formele rupte de Suportul Divin 
îşi distrug şi structurile, la fel la Om, dacă chipul-persoana 
nu mai este pe Suportul Divin, îşi schimbă şi propriile 
structuri. Mai mult, „centrarea Omului” nu mai este pe 
„persoană”, ci este o „centrare pe structuri”. De aici Omul 
Supraexterior-Persoană şi Omul interior-structură. 

Sfinţii Părinţi Filocalici au încercat să găsească nişte 
„repere” de psihologie şi chiar fiziologie umană. Aşa, în 
analogie cu psihologismul antic, chipul persoanei în 
sufletul Omului ar fi mintea-spiritualul-eul (cu Scânteia 
Divină în sine) ce se face şi un „ego-trupesc”, într-o 
„centrare pe Inimă-Sinele-Duhul”, de unde filocalicul de 
„Duh, Minte, trup”.  

Neofit Pustnicul face o „sinteză” mistică, în conturarea 
tainică de Iconic, fără să facă „sincretismul obişnuit al 
sintezelor”. În teologicul creştin nu se admit „sincretis-
mele-amestecurile”, dar se admit „adâncirile şi lărgirile 
teologico-mistice”, aşa cum au făcut marii Sfinţi Filocalici. 
Specificul Carpatin al Pustnicului Neofit nu este o „neo-
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mistică”, ci o „transpunere caracterială” a modelului 
Filocalic. Omul căzut în păcat s-a rupt în „Omul exterior” 
şi „Omul interior”. Cel exterior este „gol” şi de aceea 
Sfinţii Părinţi Filocalici s-au axat pe Omul interior, unde a 
mai rămas „Scânteia Divină îngropată”, care trebuie 
„dezgropată” ca să se refacă Omul iniţial. 

Neofit Pustnicul recunoaşte „goliciunea” „Omului exte-
rior”, dar insistă pe „reîmbrăcarea” lui, de aceea mistica sa 
este mistica iconică exterioară. Visul mistic al Pustnicului 
Neofit este „Haina Divină”, fără să contrazică „Lumina 
Divină din Interior”. Pentru Neofit, „Haina Divină” este 
„Lumina Divină” scoasă în afară, ca să „reîmbrace” goli-
ciunea Omului păcătos. Mai mult, pentru Neofit, chipul de 
persoană este „candela şi uleiul Luminii”, în analogie cu 
„mintea şi inima de Interior”. Chipul de persoană este 
activul, în corelaţie cu „activul Duhului de Interior”. 

Şi prin ce se face „rememorarea chipului de persoană”? 
În Interior, Duhul face rememorarea Divinului. Neofit 
Pustnicul vorbeşte de taina „chipului de Filiaţie”. Dacă 
pentru Duh Prezenţa Divinului face penetrarea interioară, 
pentru iconicul neofitian, „Filiaţia” face „Reîntoarcerea la 
Divinitate”. În interior, Omul dezgroapă Divinul şi-l face 
Lumină în proprie candelă cu uleiul propriu. La Neofit, 
este „Reîntoarcerea Fiului risipitor”, care îşi „reaminteşte 
Filiaţia” şi aşa se întoarce la Tatăl. Mistica lui Neofit este 
direct evanghelică; cea filocalică este şi metafizică. 
Misticul Iconic nu aspiră la Lumina Duhului, dar aspiră la 
„Haina de Filiaţie” pe care o reprimeşte prin întoarcerea 
sa. Şi dacă Duhul este „Spirit-Minte”, Filiaţia este Gest de 
Închinare.  

Iată specificul iconic.  
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Filiaţia este Rememorarea Chipului de Persoană-Om şi 
astfel se reface identitatea Omului, care poate să facă 
Dialogul interpersonal. Duhul face o personalizare inte-
rioară, iar Gestul Filiaţiei face o personalizare supraexte-
rioară. De fapt, sunt deodată şi nedespărţite, dar depinde 
pe care faci „centralizarea proprie”. Aşa, Mistica Iconică 
Carpatină este tot mistica duhovnicească, dar cu „evidenţa 
pe Filiaţie”. Duhul este deodată cu Fiul şi în Conlucrare 
egală. 

La Neofit, Duhul străluceşte în Haina de Filiaţie şi Filiaţia 
este Oglindită tot de Duhul în adâncul minţii şi inimii, ca o 
„dublă” personalizare şi de exterior şi de interior, Chipul 
de personalizare fiind Chipul de Filiaţie „mărturisit de 
Duhul”. La filocalicii athoniţi şi slavi, este o tindere de 
„evidenţiere” a Duhului de către Fiul. La Neofit, Duhul 
evidenţiază pe Fiul. Neofit este un „Hristologic” absolut. 

Ca o interpretare a parabolei „Fiului risipitor”, „Haina 
Curată” pe care o dă Tatăl este Chipul de Filiaţie, iar 
„Viţelul cel gras” este „Duhul Sfânt” şi „Ospăţul” este 
„Treimea: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh”. Iar „Fratele cel mare” 
ar fi „iniţialul Personalism” ce se vede „înlocuit” de „Noul 
Personalism”. „Fratele mai mare” nu a primit „Viţelul cel 
gras, pe Duhul”, pentru că trebuia să „slujească” şi prin 
aceasta să „câştige Conştiinţa de Filiaţie”. Fiul risipitor, 
prin „Întoarcerea la Tatăl”, a câştigat aceasta şi a putut 
„Primi pe Duhul”. Nimeni nu poate Primi pe Duhul până 
nu dezvoltă în Sine „Chipul de Filiaţie”. Taina „Slujirii-
Ascultării” este „calea” obişnuită. Păcatul a făcut o 
„sforţare”, iar Fiul risipitor prin întoarcerea sa accede la 
Duhul. „Inelul din Deget” este „Legământul Filiaţiei ce nu 
se mai poate distruge”. „Fiul ce se Întoarce la Tatăl” nu va 
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mai „cădea” niciodată din „Chipul de Filiaţie” (căderea 
din acest Chip fiind biruinţa păcatului). 

Filocalicii athoniţi au „tradus” aceste „chipuri evanghe-
lice” şi într-o „metafizică de Duh”, de unde „interiorizarea 
Teologică”. Pustnicul Neofit carpatinul este un „Nicolae 
Cabasila” care evidenţiază şi o „trăire teologică prin tainele 
ritualice”, prin chipurile iconice. Pentru Neofit Pustnicul, 
persoana este „mintea şi inima iconică”, care se Unesc în 
Chipul de Filiaţie2. Şi Chipul de Filiaţie este Interiorizat de 
Duhul, care „filiază structura Sufletului şi a trupului”, şi 
aşa Duhul „Străluceşte şi mai mult”, cu „Lumina de Duh”, 
care „scoate Interiorul” în „Haina Persoanei”, ca o 
„Podoabă a propriei Vieţi”. 

 

5. Mâncarea, între Divin şi Natură 

În practica mistică a Pustnicului Neofit Carpatinul, 
„specificul Omului” mai este legat încă de o taină, a 
„mâncării”. Biblic, Omul cade în păcat prin „mâncarea din 
pomul demonic”. 

Omul, s-a văzut, este „natură ce se reîntoarce la Divi-
nitate”. Natura este Divinul ce se coboară în creaţie şi 
Omul este ridicarea acesteia la Divinitate. Omul ia o 
„porţie de natură” prin părinţi, pe care trebuie să o „uma-
nizeze”, fiecare în mod propriu. De la părinţi Omul ia deja 
un „memorial de natură umanizată de părinţi”, dar fiecare 
om trebuie să extindă aceasta şi printr-o „umanizare 
proprie”. Omul „aduce lui Dumnezeu” un „dar uman”, ce 
                                                        
2 Acest „Personalism în sine” deosebeşte net „Isihasmul Iconic” de 
toate misticile metafizice antice. 
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este tocmai „umanizarea proprie” a naturii moştenite şi 
preluate prin persoana sa. Doar după ce Omul face această 
„umanizare”, primeşte şi „îndumnezeirea”, theosis-ul mistic. 
Aceasta este „prescura mistică” ce trebuie să se prefacă în 
„Trup Hristic”. 

Mai întâi Omul asumă natura în persoana sa de filiaţie 
şi apoi o „oferă Domnului”. Păcatul căderii îngerilor este 
„opunerea intrării Divinului în natură”. Răul demonic este 
„împiedicarea Întrupării Divinului”, de unde, strict biblic, 
originea răului este „antihristicul precosmic”. 

Ispita demonică din Rai este de a-l face şi pe Om „doar 
natură”, fără „Întruparea Divinului” în ea. Păcatul-răul 
este „metafizicul extrem” pe care-l invocă demonismul, de 
a face o „separare fără întîlnire” între Divin şi natura creată. 
Natura creată are de la Creator toate „potenţele” de inte-
ligenţă şi manifestare, dar nu are „Dialogul de Răspuns”. 
Natura este „oprire în proprie natură”. În Om, demo-
nismul face „distrugerea” tocmai a „menirii omului”, 
aceea de a face „Întâlnirea naturii cu Divinul”, de unde 
separarea de „bine şi rău”. Demonii fac separarea la 
nivelul „pur metafizic-spiritual”, iar Omul face „ruperea” 
la nivelul „Natură şi Divin”. Omul căzut îşi trăieşte 
propria fiinţialitate de „natură-natură”, fără „ieşirea 
naturii şi peste natură”. Omul căzut în păcat nu face 
„umanizarea naturii”, ci „naturalizarea umanului”. Omul 
căzut se afundă tot mai mult în natură, până îşi pierde 
propria identitate de Om, după ce şi-a pierdut identitatea 
Divină. De aici Omul păcătos nu poate trăi fără un 
„consum de natură”, prin care să se „naturalizeze”. 

Mistic, Omul întâi trebuie să „umanizeze natura”, să o 
facă „Dar Divinului” şi după „îndumnezeirea naturii” să 
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participe şi la „Ospăţul Euharistic”, al Împărtăşirii din 
„Trupul Divino-creaţie. Omul nu ar trebui să „mănânce” o 
„natură simplă” şi nici doar o „natură umanizată”, ci 
numai o „Natură Transfigurată, Euharistică”. De aceea, în 
creştinism, se face liturgicul acestei „naturi Transfigurate 
Hristice”, ca Împlinirea menirii Omului. 

În Rai era „Pomul Transfigurării”-Pomul Vieţii şi „pomul 
naturii goale de orice Divin-pomul demonic”. Zisa „inter-
dicţie” de a nu „mânca” din pomul demonic este tocmai 
acest fapt, că Omul este Om doar prin „Mâncarea din Pomul 
Vieţii”. Ceilalţi „Pomi” din Rai puteau fi mâncarea Omului, 
că erau „natură pură”, pe care Omul trebuia să o umanizeze. 

De aici, la Pustnicul Neofit, şi un fel de „mistică iconică a 
mâncării”. La Neofit este o „asceză mistică”, nu o simplă 
„lege-morală”. Omul „cade din Chipul de Om” dacă nu 
„transfigurează natura” în Chipul Divino-Creaţie. Omul 
are „voie” să „mănânce natura” doar în vederea „transfi-
gurării ei”. De aceea „mâncarea Omului” trebuie să fie 
mai întâi „prescură-dar” oferită Divinului şi apoi să o 
mănânce şi el. Deci la Neofit Pustnicul zisa „mistică a 
mâncării” nu este „naturism şi vegetarianism şi nici 
terapeutică naturală”, ci este „Ritual Liturgic”3. 

Omul are „Menire Eclesio-Sacerdotală”, de a face din 
natură „templu şi prefacere Divino-Creaţie”. Natura se 
face templu prin „umanizarea în Om” şi se face Trup 
Divino-creaţie prin „Oferirea ca Dar Divinului”, ca apoi să 
se facă „Ospăţul Euharistic”. Omul nu se poate opri doar 
la „umanizarea naturii”, că ar face o „auto-naturizare”. 
                                                        
3 Noi, pe „lângă” această mistică a Mâncării, facem apoi şi o zisă 
„Medicină Isihastă”, pe baza observaţiilor de efecte cu adevărat 
terapeutice ale modalităţii acesteia. 
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„Mâncarea” este „problema numărul unu” a Omului. 
Omul dacă se „afundă” doar în „natură”, îşi pierde Iden-
titatea de Persoană-Fiu, şi devine un „fiu al naturii”, care 
nu mai este adevăratul Chip al Omului. Omul nu este un 
„fiu al naturii”, ci un „Fiu al Divinului”, care face şi natura 
condiţie de „Filiaţie Divino–Natură”. De aceea, Omul nu 
„consumă natura”, ci o „asumă spre transfigurare”. Neofit 
Pustnicul face această distincţie mistică între „consumul 
naturii” şi „transfigurarea naturii”, şi aici este „mistica 
mâncării iconice”. 

Omul, prin căderea în păcat, este mereu tentat să facă 
„consumul naturii”, să se oprească în „autoplăcerea naturii” 
şi mai puţin să facă „transfigurarea” ei. Primul pas este 
„umanizarea naturii”, care înseamnă „lege-morală-asceză”. 
„Postul” are acest fond de „umanizarea naturii”. A nu te 
mai lăsa „robul consumării naturii” este prima încercare 
de umanizare a naturii. Neofit Pustnicul nu se opreşte aici, 
ci tinde spre „transfigurarea naturii”, de unde Iconicul 
Ascezei sale, al „Chipului Pâinii”. 

Tot caracterul „Ascezei Mâncării” la Neofit Pustnicul 
este „Chipul de Taină al Pâinii”, tocmai iconicul mistic al 
„mâncării Omului”. Indiferent ce ai „mânca”, numai prin 
chipul tainic de pâine se „rememorează chipul transfigu-
rării mâncării omului”. De aceea „Chipul Pâinii” este ales 
şi de creştinism ca „materialul Transfigurării Euharistice 
Hristice”4. 
                                                        
4 Şi noi, ca Medicină Isihastă, insistăm pe „medicamentul miraculos al 
Chipului Pâinii” pentru toate bolile. Medicina Isihastă, ca definire,  
ar fi „Medicina Chipului de Taină al Pâinii” (care mai are însă şi 
specificul de „Pâine Pustnicească necoaptă”). Vezi „Reţetele Medicinii 
isihaste”.  
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Omul este chipul iconic în taina legăturii naturii cu 
Divinitatea. Omul prin mâncare „asumă natura”, pe care 
trebuie să o facă „Dar Divinului”, ca prin Unirea Divino-
Natură să se facă Transfigurarea Euharistică ca Trupul 
Hristic, ce este „Pâinea Veşniciei”. Când Omul va ajunge să 
„ofere” Divinului toate „asumările sale din natură”, atunci 
va ajunge să se „hrănească doar cu Trupul Euharistic”. 

Nevoinţa practicii mistice a Pustnicului Neofit este 
astfel o nevoinţă ascetică, dar şi cu tinderea la „nevoinţa 
iconică a Pâinii Divino-natură”. Mai mult, mâncarea prin 
„chipul pâinii”, chiar dacă este „pâinea naturii”, se face 
încet-încet o „prefigurare” de euharistie. 

Asceza mâncării Pustnicului Neofit este o „prefigurare 
a euharisticului”, tocmai prin insistenţa ca mâncarea 
practicii mistice să fie în predominanţă cu acest chip de 
taină. Chipul „pâinii obişnuite” este o „memorie a Pomu-
lui Vieţii” din Rai, care trebuia să se facă apoi şi Euharistia 
Întrupării Hristice. Păcatul Adamic a împiedicat aceasta. 

Omul nu trebuie să „strice” natura în el, ci să o transfi-
gureze. Cu cât iese din Om mai multă „natură stricată”, cu 
atât este semnul păcatului mai mare. Sfinţii cu „nestrică-
ciunea trupului” dovedesc această transfigurare a naturii. 
Bolile, la fel, sunt distrugerea naturii. 

Urmarea păcatului la Om este „moartea”, despărţirea 
chipului Omului de natura asumată. Omul se „dezbracă 
de natură”, se dezbracă de Divinitate şi aşa gol rămâne 
„omul păcatului”. Chipul Omului ca persoană de Om este 
veşnic şi nemuritor, dar în „goliciunea” sa se singulari-
zează până la „iad”. 
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6. Gestul Iconic, între Fiinţă şi  
manifestările ei 

Pentru mistică, o problemă delicată o constituie „Fiinţa 
şi manifestările” ei. Teologic, Fiinţa în Sine Divină este 
inaccesibilă. 

Neofit Pustnicul aminteşte şi de o „Fiinţă de Creaţie”, 
care are „accesibilitate” totuşi. Filosofic, nu există decât 
Fiinţa Absolută Divină şi tot ce mai poate exista este 
„manifestare”. În sens Creştin, Dumnezeu totuşi mai 
„creează şi o Fiinţă de Creaţie”, că altfel creaţia ar fi tot un 
„semipanteism”. Creaţionismul strict creştin face acest 
miracol al Atotputerniciei Divine de a crea şi o „Asemă-
nare a Chipului de Fiinţă”, ca Fiinţă Creată.  

Dar şi o „Fiinţă Creată” nu poate exista decât dacă are o 
„Înrudire” cu Fiinţa în Sine Divină, pentru că „două” Fiinţe 
„separate” nu pot fi. Fiinţa Divină Tripersonală dă această 
posibilitate. Aşa Fiul lui Dumnezeu asumă şi un „Chip de 
Filiaţie de Creaţie”, care astfel devine „Fiinţa de Creaţie”. 
De aici, pentru Neofit Pustnicul, Taina Chipului de Fiu este 
Taina Fiinţei Create şi însăşi Taina Omului. Iată cum 
Mistica lui Neofit devine o „Mistică între Fiinţă şi mani-
festările ei”. 

Omul nu mai este doar un „complex de structuri şi 
fenomene de manifestare”, ci este un „Chip Fiinţial 
Personal de Creaţie”, care face Dialogul între Taina Fiinţei 
şi manifestările acesteia. 

Neofit Pustnicul insistă pe considerentul că Dumnezeu 
creează „Forme de Creaţie”, nu „structuri şi fenomene” ce 
devin apoi Forme-Individualităţi. Anticii concep creaţia ca 
„principii de manifestare Divină”, ce fac „structurarea în 
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devenirea la Forme”, confundând „structurile şi feno-
menele create” cu „manifestările Divine”. Biblic, Divinul 
creează forme de creaţie, care au „potenţa” de „proprii 
structurări şi manifestări”. Divinul se „opreşte” pe formele 
create şi lasă „libertatea manifestărilor” acestora, altfel 
creaţia ar fi un „fenomen panteistic” (cum cred anticii şi 
încă mulţi alţii). De aici mistica iconică a Pustnicului 
Neofit, ca „mistică între Forme”, nu între „structuri şi 
manifestări”. 

Taina Chipului de Formă-Fiinţă Creată este Taina 
Dialogului mistic iconic. Omul este prin excelenţă Taina 
Dialogului dintre „Chipuri-Forme Fiinţiale”. Chipul de 
Persoană-Om este Chipul de Fiinţă de Creaţie, care se 
„reflectă” pe sine în manifestările interne proprii, dar 
totodată oglindeşte şi răspunsurile direct personale ale 
altor Chipuri Personale. Această „supracapacitate” a Chi-
pului de Om-Persoană este realitatea misticii lui Neofit. 
Chipul de Persoană-Om este Iconicul şi al oglindirii 
Fiinţiale şi al manifestărilor acestora. Chipul de Persoană-
Om este Integralitatea Formă şi structuri-manifestări, şi, 
mai mult, a răspunsului dialogal al acestora. 

Persoana-Om reflectă şi Spiritualul şi materialul şi 
„peste” acestea ca duhovnicescul transfigurativ Divino-
creaţie. 

Gestul Iconic al Pustnicului Neofit este deodată şi 
Spiritual şi Corporal şi Duhovnicesc, fiind greşit inter-
pretat de unii necunoscători ca o „mistică psihologică şi 
chiar fiziologică” (de unde suspiciunea de mistică de stil 
yogin, zen, etc.). Cine înţelege Modalitatea Iconică va 
vedea că este total deosebită de orice psihologism şi fizio-
logism, fără să le excludă, dar incluzându-le în Taina 
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Iconicului Personal (ce se deosebeşte net de imperso-
nalismul misticilor metafizice antice şi esoterice). 

Iconicul misticii Pustnicului Neofit este taina transfi-
gurării naturii şi a Dialogului cu Dumnezeu, ca împlinirea 
creaţiei ce se întâlneşte cu al său Creator. 

În Gestul Iconic, trupul şi sufletul se integrează 
Chipului de Persoană şi acesta face mistica iconică. A „sta 
în Gestul Iconic de Închinare” este cu toată Fiinţialitatea 
proprie. 

 

7. Gestul şi Cuvântul 

Încă o problemă în mistică este „Invocarea Cuvântului”. 
Se zice obişnuit că Omul este „fiinţă raţională”, prin 

care este şi „Cuvântătoare”. Neofit Pustnicul extinde 
aceasta, caracterizând pe Om ca „Fiinţă-Persoană”, care dă 
Omului raţionalitatea şi Cuvântarea. Omul trebuie să se 
exprime în primul rând ca „Persoană de Filiaţie” şi aceasta 
se transpune ca raţiune şi Cuvântare. Fiul lui Dumnezeu 
este şi Cuvântul Divin, că Persoana de Fiu este „Expri-
marea Divină în Sine”. Chipul de Fiu în Sine se transpune 
şi ca exprimare. Mulţi consideră că „exprimarea” ar pro-
duce Chipul, ceea ce este greşit. 

De aici „specificul” Pustnicului Neofit, ca „Exprimarea 
de Chip-Persoană”, din care se deschid şi exprimările 
celelalte. Însă Gestul Iconic este cel mai reprezentativ 
pentru această Exprimare. 

Ca practică, astfel, Gestul Iconic asumă atât „raţiona-
litatea minţii, cît şi invocaţiile Cuvântului”. Gestul Iconic 
este „Ritualic Sacramental”, care, în primul rând, prin 
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„Forma Ritualică” deschide şi Invocarea, ca împreună să 
nască „Transfigurarea-Prefacerea”. Mulţi confundă „Invo-
carea” cu însuşi Ritualul. Atenţie la distincţiile dintre ele. 
Ritualul este „Formă în Sine”, iar Invocarea este „deschi-
derea” în conţinutul Ritualului. Dar invocarea trebuie să 
„Consfinţească Ritualul”, de unde Invocarea trebuie să se 
depună pe „Forma Ritualului” şi să-l facă „Împlinire”. 

În practica mistică a Pustnicului Neofit nu se foloseşte 
„Invocarea prin însăşi Invocare”, ci „Invocarea peste 
Ritualul-Forma Sacră”. Reducerea misticii doar la o 
„Invocare” nu mai este mistică iconică. Tendinţele „anti-
ritualice” şi înlocuirea cu „Invocarea-Cuvântul” sunt o 
„rupere” între Formă-Chip şi Exprimarea ei. 

Misticile folosesc mult „Invocările”, cu diferite „Formule 
Sacre”, care au, într-adevăr, „realitatea” lor, dar în Practica 
Iconică a Pustnicului Neofit „Gestul Iconic” este 
„Suportul” pe care apoi pot fi şi Invocări şi alte exprimări 
mistice. Gestul Iconic de Închinare, ca Exprimarea 
Chipului de Filiaţie-Persoană, este toată Taina Practicii 
Mistice Iconice. 

Cuvântul reprezintă pe Cel ce-l adresează, dar pentru 
Neofit Pustnicul Dialogul cu Persoana Cuvântului este 
tinderea mistică. Multe mistici înlocuiesc Persoana cu 
Exprimările Cuvântului şi fac din Cuvânt o „Prezenţă 
mistică”, cu „efecte mistice” (pe minte, pe sentimente, sau 
alte miracole). 

În Gestul Iconic de Închinare, totul este „Gest”, în care se 
„asumă” atât interiorul, cât şi exteriorul şi toate manifes-
tările mentale, sentimentale şi toate efectele mistice, toate 
se „Prefac în Gest” şi Gestul ia Supraforma Persoanei 
Însăşi şi aşa Persoana-Gest face Dialogul Mistic. Persoana 
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devenită Gest este Persoana Mistică Iconică. Şi, mai mult, 
prin Persoana-Gest, toate structurile mental-corporale 
devin şi ele „Gesturi mistice”. 

Gestul Iconic devine nu numai o Exprimare, ci şi o 
Formă Iconică de Exprimare. Neofit Pustnicul spune 
ucenicilor săi că pot folosi şi Invocările unor Cuvinte-
Rugăciuni, dar numai prin condiţia să fie totodată cu 
„Gestul Iconic de Închinare”. După Neofit, „Invocările 
singulare” produc la cei mai mulţi o „aparentă liniştire”, 
dar în „ascuns” amplifică un „memorial mental chiar 
patologic” şi unele „funcţii corporale în exces sau în 
anihilare”. Invocările singulare sunt auto-sugestionabile, 
şi declanşează alte „auto-sugestii ascunse nocive”. Men-
talul Omului păcătos este aşa de „sugestionabil”, încât se 
influenţează permanent. Oprirea mentalului pe „formule-
invocări” este o „mentalizare” a Omului şi nu o „Integra-
lizare a sa ca Persoană”. 

Misticile de „mentalizare” au tinderea unor zise „spiri-
tualizări”, care se dovedesc adesea nişte „auto-sugestii” 
chiar anormale. Păcatul este cea mai mare „auto-sugestie 
patologică”. Neofit Pustnicul are o „frică mistică” de tot 
complexul mental în care sunt „auto-sugestiile”. De aici 
mistica sa de Gest-Persoană, în care mentalul însuşi face 
Gest de Închinare, tocmai ieşirea din „auto-sugestii”. 
Zisele „concentrări” prin mental sunt „respinse” de Neofit 
Pustnicul. Adunarea-Centrarea pe Forma-Chipul-Persoană 
este considerată de Neofit ca „singura Integralizare 
nedistructivă”. 

Atenţie şi iarăşi atenţie, ca Gestul Iconic să nu se facă 
prin concentrare mentală, ci prin „Integralizarea-Persoană”, 
ca Ritual şi nu ca Invocaţie, ca Taina Chipului de Filiaţie, 
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nu ca „impersonalizare spirituală”, ca Trup al Cuvântului, 
nu ca Trupul făcut Cuvânt. În Gestul Iconic nu se prefac 
unele în altele, ci totul se preface în Gest Iconic şi se asumă 
de însuşi Gestul-Chipul de Filiaţie. 

Pentru Neofit Pustnicul, Gestul Iconic asumă chiar 
Harul, de aceea Gestul Iconic este în Evidenţă şi Harul 
Evidenţiază Gestul, nu-l acoperă. Aşa, în Gestul Iconic, 
Lumina mistică de care se vorbeşte mult nu devine însăşi 
„substanţa mistică”, ci „substanţa este Gestul”, iar Lumina 
este Duhul care Descoperă Chipul de Gest (ca în Icoană, în 
care Lumina cu nuanţele sale arată Chipul).  

Dacă la Sfântul Simeon Noul Teolog întâi este Lumina 
care apoi face Vederea Persoanei Divine, la Neofit întâi 
este Gestul-Chipul Persoanei care aduce Lumina, iar 
Lumina se Vede prin Gestul Iconic. La Neofit Pustnicul, 
Chipul de Filiaţie este Cel care Aduce Duhul şi Duhul nu 
preface Filiaţia în Duh, ci dă o şi mai mare Strălucire 
Chipului de Filiaţie şi prin acesta accederea la Tatăl, ca 
accedere la Treimea Dumnezeiască. Fondul Mistic este 
acelaşi, dar maniera de exprimare este în specific propriu. 

 

8. Practica Gestului Iconic 

Toate relatările despre mistică vorbesc de cele Trei 
Trepte: purificare, iluminare, unire. 

În specificul Pustnicului Neofit, paradoxal, se începe 
direct cu „unirea”, din care vor decurge purificarea şi 
iluminarea. Neofit consideră că unirea este în potenţă şi 
datorită acesteia sunt posibile purificarea şi iluminarea. 
Chipul de Filiaţie-Om şi Botezul Hristic cu Mirungerea 



288 

Sfântului Duh au această unire, care trebuie „deschisă şi 
desfăşurată”. Persoana-Chipul de Om-Filiaţie este unitatea 
psihică şi fizică şi peste acestea, şi, astfel, persoana face 
Gestul Iconic ca Dialog cu Divinul. 

Unii se întreabă unde este „pocăinţa, unde sunt 
virtuţile” în această modalitate iconică. Gestul de închi-
nare este deja un chip al pocăinţei şi deja o virtute, chiar 
mai mult, o bază de pornire a acestora. 

 
** 

Consemnăm pe scurt cîteva „forme de Gest” ale 
Practicii Iconice după tradiţionalul Pustnicului Neofit 
Carpatinul. Este o Practică „mobilă şi imobilă”, în mişcare 
şi în nemişcare. 

Neofit este realist, ştie că mai ales începătorul în viaţa 
mistică se confruntă direct cu mintea şi simţirile sale, ce 
au un complex memorial complicat. Şi anticii vorbesc de 
problema spinoasă a minţii şi a simţirii, ce răbufneşte în 
mistic. Asceza şi exerciţiile de concentrare sunt moda-
lităţile vechi. Creştineşte se vorbeşte de pocăinţă, post şi 
multă rugăciune, ca şi de practicarea virtuţilor. Neofit 
Pustnicul începe direct. El consideră că nu trebuie să faci 
„război” cu mintea şi simţurile, că şansele sunt minime, 
ci să foloseşti metoda „acumulării” acestora într-o „formă 
de oprire şi refolosire”.  

De obicei, toţi oamenii au explozii mentale şi senzuale 
ce fac adevărate scurgeri şi pierderi de energie, până la 
epuizări distructive. Se vorbeşte mult şi astăzi de „furturi 
şi consumuri energetice” frecvente. Misticul adevărat nu 
trebuie să-şi piardă nici propria energie mentală şi 
corporală şi nici să facă consumuri de la alţii. Asceza şi 
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concentrarea mentală sunt mai mult un „psihologism şi 
fiziologism”, care cu greu se stăpânesc. Rugăciunea 
creştină şi harismele tainelor îl ocrotesc pe mistic, dar ca 
practică mai intensă este nevoie şi de ceva în plus. Vieţile 
sfinţilor mistici ne arată cât de crâncenă este „lupta cu 
sine” şi „lupta cu demonii”. Isihasmul-liniştirea este doar 
după o practică uneori îndelungată. 

 
*** 

Să faci „Oprirea Iconică”, în termenii pustnicului. 
Vieţuitoarele până la plante şi gâze au perioade de „stare 
nemişcată” cu alternanţe de mişcări. Toată puterea de 
„rezistenţă” este în această „Oprire pe loc”. Cu cât o 
vieţuitoare are o capacitate mai mare de această „oprire”, 
cu atât este mai vioaie şi mai plină de vitalitate. 

Dacă nu te sileşti să câştigi „Oprirea nemişcată”, vei fi 
„bâţâit şi mereu agitat”. În limbajul Pustnicului Neofit, 
aceasta este „Centrarea de Duh”, „Să stai ca în Icoană”, 
Nemişcat, dar într-un Viu de Duh.  

Specificul Carpatin al „Iconicului” este tocmai în Taina 
Nemişcării de Duh, inconfundabilă cu alte stări. Pe baza şi 
condiţia acesteia se fac apoi rugăciunea, meditaţia şi chiar 
odihna. Cine nu câştigă mai întâi această Nemişcare de 
Duh, nu va putea să trăiască rugăciunea adunată şi nici nu 
va putea să se odihnească propriu-zis. Agitaţia este aşa de 
mare în Fiinţialitatea noastră, încât nici un minut nu 
suntem scutiţi de ea. Neofit Pustnicul mereu insista pe 
această „Oprire a agitaţiei”. El proba pe cei care doreau 
viaţa duhovnicească, după această capacitate. Ucenicul era 
pus să „stea fix într-o anume poziţie” cât mai mult timp. 
Se alege mai întâi o „poziţie în care să te centrezi total”, 
atât trupeşte cât şi sufleteşte (mare atenţie la această 
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integralitate). Această poziţie-Stare să fie „Propria ta Fiin-
ţialitate”. Să nu fie „concentrare mentală şi nici corporală”, 
ci o Oprire Nemişcată pe propria ta Centrare Integrală. 
„Oprirea pe un Gest” este limbajul Neofitic. Chiar mai 
mult, ar fi bine să-ţi identifici „Gestul care te caracte-
rizează” pe tine, sau un Gest în care tu ai potenţa mai 
mare, sau altul în care eşti mai slab (pe care să-l întăreşti). 
Pentru cel Duhovnicesc se indică Gesturi creştineşti, de 
închinare şi dăruire faţă de Dumnezeu. 

Să te „Retragi în Gest” este dictonul Neofitic. Degeaba 
te retragi în pustie, dacă nu faci „Retragerea în Gest”, că 
nu vei şti niciodată ce este adevărata retragere. Misticile 
antice vorbesc de „Interiorizare”. „Retragerea în Gest” a 
lui Neofit nu este interiorizare, să nu se confunde cu 
„mentalizarea” (exclusă de specificul Neofitian). Oprirea 
în Gest nu este nici interiorizare, nici exteriorizare, ci un 
„Comun al Integralităţii proprii”, în care se „Adună totul, 
se Deschide totul, se Răspunde total”. 

Să „Stai în a Sta”. Zilnic, de mai multe ori, „opreşte-te” 
pe loc din poziţia în care te nimereşti şi stai Nemişcat 
câteva minute. De mergi, întrerupe mersul cu aceste 
„stări”; de citeşti, de lucrezi manual, de stai culcat, fă 
aceste „opriri de Nemişcare”. 

Să te „Aduni într-o Centrare totală de sine”, cu Inspi-
raţii adânci, prin care absorbi propriile simţiri şi gânduri, 
ca să nu mai fie nimic „fărâmiţat” în tine. Atenţie, nu 
„localiza” atenţia acestei Nemişcări în nici o parte a 
corpului sau a Sufletului. Să te „Supraconştientizezi” într-
o „Centrare Fiinţială Integrală”, de „Auto-Identitate”, ca 
Unitate Personală proprie. 

Păcatul ne-a distrus tocmai „Identitatea Personală” şi pe 
aceasta, mai întâi, trebuie să o recâştigăm, ca o condiţie de a 
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putea face apoi „Dialogul Interpersonal” cu Dumnezeu. 
Dacă tu nu ai Identitatea Personală, cu ce faci Dialogul?... 

Pustnicul Neofit se zice că insista mult pe acest fapt 
esenţial. Începătorilor le spunea:  

– Fiule, „spală-te cu Duhul”, ca să te poţi apoi Ruga. A 
„sta Nemişcat” este „spălarea cu Duhul”. Dumnezeu este 
Fiinţa Absolută în Sine; noi, Creaţia, suntem „Fiinţe Create 
tot în sine”. Dacă n-am fi şi noi „Fiinţe Create în sine”, s-ar 
face panteism (lucru de neadmis în creştinism). Dumne-
zeu în mod direct stă „Despărţit” de creaţie, ca să se poată 
face „Dialogul” creaţie-Divin. Dumnezeu nu stă în „Sinele” 
nostru de Creaţie (anticii spun că Divinul este chiar Sinele 
nostru), ca să ne lase „Identitatea Personală proprie”, fără 
de care nu putem face Dialogul Interpersonal. Dumnezeu 
însă Vine către Personalul nostru şi aşa se face „Întâlnirea”, 
nu „contopirea” panteistică. 

Se zice că demonii (îngeri căzuţi) nu mai au „Dialogul”, 
ci doar „auto-monologul” şi aşa au pierdut „Lumina”. De 
aceea Pustnicul Neofit exclude din practica sa orice men-
talizare şi interiorizare, ca să evite total „auto-monologul 
demonic”. Lumina este numai Dialogul Interpersonal. 

Gestul Iconic de Închinare este Chipul Fiului şi Starea în 
Gest este Chipul Sfântului Duh. 

 
Doamne, cînd vreau să Te caut pe Tine, mă regăsesc pe mine 

şi când Te regăsesc pe Tine mă caut pe mine... De ce, Doamne, 
Tu vrei să fii întotdeauna „deosebit” de mine ? 

Eu tânjesc după contopirea cu Tine, dar Tu mă opreşti şi 
între mine şi Tine pui Palma Ta Ce-mi atinge inima... Da!... 
Altfel eu n-aş mai „exista” şi ce rost întâlnirea noastră ar mai 
avea?... Ca eu să „exist” stai mereu deoparte, ca dorul meu 
niciodată să nu ia sfârşit!... 
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Creaţia are şi ea deja prin naştere-creaţie un Chip de 
Creaţie, şi acest Chip este Chipul de Fiu, ca „Centrul 
Fiinţial” de Creaţie. Chipul de Fiu de Creaţie este „Asemă-
narea” Chipului lui Dumnezeu din Lume. 

Manifestarea-Viaţa lumii este „Ritualul Sacru” al Răs-
punsului Inter-relaţional al Chipului de Filiaţie. Divinul 
Creator a creat Lumea ca Fiinţă-Chip de Filiaţie de creaţie 
(Facerea lumii), dar aceasta nu este „manifestarea lumii”, 
ci Răspunsul Chipului de Filiaţie al Creaţiei care este 
„manifestarea propriu-zisă”. Aici se încurcă anticii, con-
fundând Facerea lumii cu Răspunsul Fiinţei lumii. 

Lumea Creată este Teo-Filio-centrică. Chipul lui Dum-
nezeu în Sine este apofatic-inaccesibil, dar Chipul de Fiu-
Asemănarea Chipului Dumnezeiesc este accesibil şi 
comunicabil. Actul Divin de creaţie are Taina „Întrupării-
Naşterii” Fiului lui Dumnezeu şi în Chipul Lumii. Anticii 
văd o simplă manifestare de spiritual Divin, cu o diver-
sificare de fenomene ale acesteia. Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu este de altă modalitate şi în altă Logică. Lumea 
nu este o „manifestare”, este un Act de Naştere, din care 
apoi iese manifestarea. Fără această bază, nu se înţelege 
viziunea iconică a Pustnicului Neofit Carpatinul. 

De aici şi specificul misticii iconice, ca Actualizarea 
Permanentă a Memorialului de Naştere. „Mobilul Vieţii” 
Create este Memorialul de Naştere Permanentă a Fiului lui 
Dumnezeu în Lume şi totodată Răspunsul Lumii ca Act 
Memorial al Propriei Naşteri de Creaţie. 

Şi noi trebuie să facem Asemănarea Actului Divin, de 
Permanentă Actualizare a Întrupării Divine, să facem 
Actualizarea proprie a „Propriei Naşteri de Creaţie”. Şi 
aceasta este Taina Rugăciunii. Viaţa Creştină este o 
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neîntreruptă Actualizare a Întrupării Fiului lui Dumnezeu 
în Lume, fără de care Lumea nu ar mai putea exista. 

Pustnicul Neofit merge concret, identificând Memo-
rialul Vieţii Lumii în Chipul de Filiaţie şi Chipul de Filiaţie 
Identificându-l în Chipul Actualizării Proprii. Iată cum 
rugăciunea nu mai este doar o simplă atitudine faţă de 
Divin, ci este „Actul de Viaţă” neîncetat şi însăşi Con-
ştiinţa Propriei Identităţi. 

Iată primul fapt al tradiţionalului Iconic Carpatin, 
rugăciunea, ca Ritual Propriu de Răspuns faţă de Divin. 

 
– Viaţa noastră este Chipul de Filiaţie. 
– Chipul Filiaţiei noastre este în „Chipul Gestului de 

Închinare”, ca Dar-Jertfă ce se cuvine lui Dumnezeu Creatorul. 
– Actualizarea Chipului de Filiaţie este Re-memorarea 

Originilor, ca: Actul Divin de proprie Creaţie; actul de naştere 
din natura creată (Părinţi). 

– Ritualul de Răspuns propriu al acestor Actualizări, ce este 
Rugăciunea Personal-Individuală. 

 
Rugăciunea Iconică a Pustnicului Neofit Carpatinul este 

o Rugăciune Ritualică, Re-memorialul Naşterii de Veşnic 
Chip de Filiaţie. 

Ritualul Cosmic al Lumii îl face direct Fiul lui Dum-
nezeu, prin Liturghia Hristică, dar Ritualul propriu îl face 
fiecare în parte, ca o „pregătire de integrare” în cel Cosmic. 

Nimeni nu poate face Actul Divin al Liturgicului în 
Sine, decât numai Fiul lui Dumnezeu, iar Rugăciunea 
noastră este un „Pre-liturgic”, o pregătire de Intrare-
Integrare în Liturgicul Hristic. Liturgicul şi Rugăciunea 
sunt în înrudire şi legătură nedespărţită. Iar fondul ambelor 
este Taina Ritualului Memorialului de Naşterea Veşnicei 
Filiaţii. 
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Fiecare zi este o „Naştere din Nou” şi Viaţa este o 
Veşnicie de Naşteri din Nou. Taina Permanenţei şi 
Neschimbării eterne este Veşnica Naştere. 

 
Rugăciunea obişnuită are treapta Orală, Mentală, a Inimii şi 

a Duhului cu Intrarea în cea Harică. Şi cea mai importantă este 
„atenţia”, care este ori pe Cuvintele Rugăciunii, ori pe 
imaginaţia Prezenţei lui Dumnezeu, ori pe Înţelesurile Minţii, 
ori pe Credinţa fără nici o imaginaţie a Duhului. Să nu fii 
orientat pe sentiment, nici pe raţional, nici pe contemplativ, ci 
pe Iubirea lui Dumnezeu cea peste şi dincolo de toate sentimen-
tele şi înţelesurile.  

 
„Gestul Iconic” al Pustnicului Neofit este un Gest 

specific, adică Gest Iconic. „Staticul Iconic” nu înseamnă 
„închidere şi limitare”, ci o Tainică „Centrare de Deschidere-
Adâncire”. În Practica Mistică, cea mai grea problemă este 
„Suportul-Chipul” Vieţii mistice. Fiecare făptură a noastră 
are „suportul” său ca „Identitatea proprie”, dar care este 
„Suportul Divinului”? Dacă îl amesteci sau îl confunzi cu 
propriul suport, este o falsificare. Dar nici un „gol de suport 
Divin” nu este admis. 

Rugăciunea curată, fără nici un chip, este rugăciunea 
doar în „credinţa şi aşteptarea” Arătării Sale dincolo de 
toate chipurile. Este o „centrare-suport pe un Activ” al 
tău, de „credinţă şi aşteptare”. În practica iconică a Pust-
nicului Neofit, „centrarea-suportul” atât propriu, cât şi al 
Divinului, este Chipul Iconic de Fiu, care este „Înrudirea 
Divino-creaţie.” 

În Chipul Iconic este o „Întâlnire Mistică” a Divinului 
Întrupat cu Trupul de Creaţie, care nu se mai exclud, ci  
fac un „Comun-Acelaşi Trup”. Anticii vorbesc despre  
„De-corporalizare” (în apofatic – dincolo de orice chip), ca 
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„Împărăţia Duhului”. Iconicul nu este „Îndumnezeirea” 
(Chipul direct al Duhului), ci este Euharisticul-Trupul 
Divinului ce coboară încă în Lume, care face „Hristi-
ficarea”. Clasic este „Înduhovnicirea prin Duh” (trecerea 
Creaţiei dincolo, în cele Divine), iar Iconic este „Înduhov-
nicirea prin Întruparea Lui Hristos” (Venirea Divinului în 
cele create). 

Obişnuit este orientarea creaţiei spre Divin, iar Iconic 
este orientarea Divinului spre creaţie. 

Prin Hristos Cel Întrupat se poate „trece” şi dincolo în 
Divin, în Duhul. Iconic, prin Duhul se face o continuă 
Întrupare-Coborâre a lui Hristos în Creaţie. Pentru Neofit 
Pustnicul, Coborârea-Întruparea Divinului este „centrarea-
identificarea” noastră, ca apoi să facem „intrarea” în Duh. 
Păcatul ne-a atins Chipul-centrarea-Identitatea-Persoana şi 
recâştigarea acestuia ne este de primă necesitate. 

Practica mistică iconică este o mistică cu precădere 
Hristică. Hristos şi Duhul sunt în acelaşi Activ, dar în 
orientări diferite, ca „Duh spre Hristos” (Iconicul) şi ca 
Hristic spre Duh (apofatic). 

În Iconic, Duhul Sfânt evidenţiază Întruparea Divinului, 
ca la Bunavestire şi la Botez. În cealaltă modalitate Hristos 
evidenţiază pe Duhul Sfânt, ca la Schimbarea la Faţă în 
Lumina Taborică. Cele două modalităţi de mistică sunt de 
fapt nedespărţite, dar în evidenţe proprii. 

Pravila de Rugăciune Iconică a Pustnicului Neofit este 
deci în specific de orientare a Duhului spre Veşnica 
Întrupare-Naştere a Chipului de Filiaţie, atât Divin, cât şi 
de Creaţie, ca Înrudire-Comun (Iconicul). Este o mistică 
pregnant Liturgică Euharistică. În practica Iconică, Duhul 
Sfânt face Activul de a Întrupa pe Hristos în noi. 
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Fă Gest de Închinare-Chipul Fiului, şi se Actualizează-
Rememorează în tine Taina veşnicei Naşteri a Divinului în tine 
şi a ta în El, şi mai mult, a Naşterii tale în lume şi a Lumii în 
tine. Gestul Închinării este „Leagăn de Naştere”, nu contem-
plaţie a Duhului; este Chipul lui Hristos Întrupat prin Duhul 
Sfânt. 

Fă Rugăciunea Iconică a Gestului Închinării în Faţa Icoanei 
Maicii Domnului cu Divinul Prunc, ca o Re-memorare a 
Naşterii Divine în Lume şi a Naşterii tale proprii. Cântă zilnic 
Imnul Naşterii lui Hristos, care este însuşi Gestul de Închinare. 
Iată începutul Rugăciunii Iconice. 

 
Fă această practică zilnică a Gestului Închinării, nu 

numai în faţa Icoanei de Naştere, ci şi în toate împre-
jurările, ca o rugăciune de toată vremea. Gestul Închinării 
este „Iconizarea-Hristificarea-Naşterea permanentă din 
Nou” a Vieţii. 

 
Iubirea lui Dumnezeu este să Coboare mereu în Lume şi 

Iubirea Lumii este să Primească mereu Întruparea Divinului în 
sine şi aceasta este Veşnica Naştere din Nou, este Rugăciunea, 
Chipul Liturghiei... 

 
Practică Gestul Închinării neîncetate, şi aceasta este 

Chipul Rugăciunii. 
 
Pleacă Capul, Mintea şi orice simţire în Gestul Închinării, 

orice formă şi orice chip fă-le să se Închine şi aşa totul se face 
„Icoana-Chipul” unde se Întâlneşte Dumnezeu cu Lumea şi 
Lumea cu Dumnezeu şi se fac „Acelaşi Trup-Icoană”. 

 
Începe să te „Rogi” cu „Gesturi Ritualice”, care ne 

„Rememorează” Sacrul din noi. Ridică mîinile în sus cu 
rugăciune către Dumnezeu Cel din „Înălţime”, din care 
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„curge” Viaţa lumii. Pleacă în închinare capul în jos, Gest 
prin care-L „recunoşti” pe Dumnezeu ca pe Dătătorul 
Vieţii. Pune mâinile la piept în dreptul inimii şi fă-te ca un 
„altar” propriu, pe care să Vină Dumnezeu şi la tine. Desfă 
braţele lateral, ca preînchipuire că Divinul Se „Întrupează” 
în toată Fiinţa ta, Suflet şi Corp. Faceţi aceste simple 
„Gesturi Sacre” şi „Memoriile Sacre” se vor „trezi”. 

Persoana Omului are în primul rînd „primirea”, de 
unde participarea sa la toate. Trebuie să-şi „reia” „stăpâ-
nirea conştientă” asupra memoriilor; nu trebuie să fie 
„robul” memoriilor sale. Nu fă auto-sugestie, nici logică-
raţiune, ci Volitiv, ca „Auto-Stăpânire” şi auto-orientare în 
Sine, prin care să se „orienteze” tot memorialul tău. Nu 
„admite” psihic nici o „memorie rea şi anormală”, ci 
respinge-o şi înlocuieşte-o cu una bună. 

Nu fi fixist (adică să faci doar ce crezi tu); cu voinţă 
ascultă şi de alţii. Astfel te vei vindeca de propriile iluzii şi 
de încăpăţânare. Te vei bucura de unire şi comunicare. Fii 
în dialog (păcatul demonic face tocmai un gol de dialog). 
Viaţa este comunicabilitatea. Fii comunicabil chiar dacă te 
forţezi. Fii vesel chiar dacă nu te simţi bine, pentru că 
fondul Vieţii este Bucuria-Lumina. Nimic nu poate copleşi 
Bucuria Vieţii în sine, tu trebuie s-o cultivi şi peste pro-
priile suferinţe. Impune-ţi un zâmbet permanent. Suportă 
şi ce nu-ţi place la alţii şi treci peste toate defectele lor 
(care sunt legate de caracterul propriu). Nu mustra direct, 
nu spune greşelile, fii delicat când faci totuşi câte o 
observaţie. Nu te enerva că alţii nu sunt ca tine şi-ţi stau 
chiar împotrivă. Astfel te vei vindeca de contrarietate şi te 
vei bucura de convieţuire în tot momentul. Încearcă să ai 
afecţiunea mai tare decât respingerea. Nu admite frica, 
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timorarea, grija zilei de mîine; nu-ţi fă iluzii, lasă totul la 
momentele lor. Timorarea este slăbănogirea Sufletului. Fii 
optimist, chiar dacă lucrurile par total încurcate; crezi în 
rezolvarea miraculoasă. Toate simptomele de boală, toate 
certurile, toate contradicţiile, greşelile tale şi ale altora, 
consideră-le trecătoare şi tu astfel vei rămâne neatins. 
Chiar dacă ai avut şi mai ai crize violente, toate vor trece; 
nu admite teama că va fi mai rău, ci mai bine. Nu admite 
tristeţea după greşeli şi conflicte, lasă-le la momentul când 
te vei analiza pe tine (la spovedanie mai ales). Mulţi fac o 
scrupulozitate patologică din toate. Nu abandona activi-
tatea, chiar dacă nu te simţi bine şi dai randament puţin. 
Cât ai fi de bolnav, nu renunţa la un ceva activ, cât de cât. 
Odihneşte-Te! Viaţa are o Supralege, a Odihnei Sacre, 
indiferent de stare. În această Odihnă nu mai contează 
nicio evaluare, este Darul lui Dumnezeu peste toate consi-
derentele. Bucură-te şi tu cu adevărat de acest miracol. 

 
„Practica Lucrării Sfinte este doar a celor ce muncesc ziua şi 

noaptea, fără încetare, peste toate piedicile şi slăbiciunile şi care 
se învăpăiază mereu de Dumnezeiescul Dor”. 

 
Şi practica iconică are două aspecte, unul „static” şi unul 

„dinamic”, ce nu se contrazic, ci se Unesc în Comunul 
Iconic. 

Sunt mulţi debili fizic, sclerozaţi, intelectuali anemici, 
tocmai din lipsa de mobilitate-mişcare. Mai mult, sunt 
împiedicări şi înfundări energetice pe diferite zone organice 
şi funcţionale, care produc scurgeri şi explozii energetice 
permanente, ce secătuiesc şi ultimele rezerve. Unii au nişte 
hiperfuncţii (sau hipofuncţii) în anumite organe, tot din 
această cauză. Datorită sedentarismului, noi avem părţi ale 
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Corpului aproape fără mişcare, unde se depun majoritatea 
reziduurilor alimentare. Mobilitatea este pentru noi ca şi 
respiraţia, în activul vieţii.  

Noi, creştinii, suntem învinuiţi că neglijăm „îngrijirea” 
corpului. În sensul nostru mişcarea este o „capacitate” a 
vieţii, ce nu are „scop” în sine, ci este doar o modalitate de 
activ. Nu are scop de a „stăpâni funcţii şi organe”, ci ca să 
fie o trecere liberă a mişcării prin tot corpul. Nu faceţi din 
mişcările corpului „religie”, că este patologic, ci consideraţi-
le propriile dumneavoastră mişcări, ce nu au de-a face cu 
religiosul. Ritualul nu este „mişcare”, ci „Gest Sacru”, ce 
înseamnă altceva. Mişcarea este o „dăruire de hrană” 
organelor izolate şi blocate de boli, care singure nu mai pot 
primi. Unii prea „religioşi” resping aceasta, ce este o 
„refuzare de ajutor celor ce nu se mai pot mişca”. Celor fără 
mâini şi picioare le dai posibilităţi de mişcare sau îi poartă 
altcineva. Mişcarea este tot aşa de necesară şi „terapeutică” 
precum „hrana alimentară”. „Energiile corporale”, în 
natura lor, nu pot fi Sacralizate”, ci doar folosite în vederea 
Ritualului Sacru. Nu vă concentraţi pe trasee energetice, că 
este periculos, noi nu avem în vedere decât „mişcarea ca 
atare”, restul să se facă după fiziologia propriu-zisă; noi 
trebuie să păstrăm cu atenţie doar „capacitatea de mişcare”, 
doar aşa „memorialul în sine” se va trezi (dacă intervenim 
noi cu diferite concentrări, putem preface şi denatura şi mai 
rău „memorialul fiziologic adevărat”). 

Obişnuiţi-vă să aveţi o „poziţie de rememorare mobilă 
permanentă”, după propriul specific şi propria boală (de 
cap, de trunchi sau de membre). Sunt forme de „mobilitate 
din stare statică” (poziţii diferite fixe ale unor părţi 
organice); „mobilitate semistatică”; „mobilitatea activă”, 
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prin mişcări directe şi repetative (cum sunt mişcările 
forţate). Mai este o mobilitate „psiho-mentală directă”, prin 
concentrări mentale directe. Noi ne ferim de „pericolul 
magic” al „mobilităţilor energtice”, dar nu excludem „nor-
malul mobil” al energiilor, care este „mişcarea obişnuită” 
a noastră. Folosiţi mişcarea în practica gestului, ca mobili-
tatea memorialului propriu. Ridicarea capului, plecarea, 
întinderea mâinilor-braţelor, închiderea sau deschiderea 
ochilor, etc. sunt des folosite în rugăciune. Aplecaţi-vă cu 
fruntea la podea, şi staţi aşa un timp, este modul de 
rugăciune al Sfântului Moise arapul. Sfântul Pahomie cel 
Mare se ruga doar cu mâinile în sus. Alţii în genunchi, 
după specificul propriu. 

În rugăciune unii folosesc respiraţia. Şi unii Sfinţi 
Filocalici o recomandă. Pentru lumea de astăzi, cu atâtea 
„păcate corporale”, respiraţia este un punct de mare 
valoare. Respiraţia deschide, desface şi uşurează mişcarea 
memorialului atît corporal, cât şi sufletesc. Respiraţia este 
corespondenţa „mişcării neîncetate” a vieţii în general. 
Respiră adânc mai ales dimineaţa şi seara (pe nemâncate), 
cu încordarea diafragmei abdominale şi dilatarea întregii 
zone viscerale (cât mai mult timp) şi foloseşte această stare 
în gestul tău. Isihaştii filocalici erau învinuiţi că se 
concentrează în „buric”. Abdomenul este „locul patimilor” 
şi al „stricăciunii”, şi de aceea trebuie „spălat” zilnic, deci ca 
mobilitate, nu ca scop în sine. Intrarea minţii în inimă, de 
asemenea, este o „mobilitate” a „locului gîndurilor rele”, că 
inima este „memorialul minţii”, care trebuie „spălat şi 
curăţat” pentru a te putea ruga „curat”. La fel, desfacerea şi 
dilatarea zonei pieptului, ca şi întinderea membrelor, sau 
îndreptarea coloanei vertebrale, toate ca „mobilităţi” de 
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„igienizare”, folosite în Gestul Iconic, pentru facilizarea 
lui.5  

Se zice despre Pustnicul Neofit că şi la bătrâneţe făcea 
închinăciuni şi metanii şi le indica ucenicilor săi această 
practică de mare importanţă.  

Spălarea cu apă este importantă pentru noi, cei de 
astăzi, intoxicaţi de toate murdăriile. Pustnicii care aveau 
aer curat şi mîncarea naturală şi minte tot curată nu 
„miroseau a hoit”.  

Cine nu face practică intensă, nu va fi un adevărat mistic. 
Atenţie şi în privinţa „mâncării”, considerându-se, mai ales 
la tineri, că mâncarea şi desfrânarea sunt direct legate. Aşa 
se exclud toate dulciurile directe, chiar şi fructele dulci şi 
doar la boală se dă voie la cantităţi minime. La fel, se exclud 
lactatele-brânzeturile, fiind îngăduite doar sâmbăta şi 
duminica şi în zile de mare praznic. Se exclud fasolea boabe 
şi alte boabe fierte. Se insistă pe Pâinea Pustnicească 
Necoaptă, care în Tradiţionalul Pustnicului Neofit Carpati-
nul este însăşi emblema chipului pustnicesc. Este şi dictonul: 
„Cine nu mănâncă Pâinea Pustnicească, să nu îndrăznească 
să fie Pustnic” 6. O altă regulă strictă este să nu se facă nici o 
                                                        
5 Aceste relatări „aparent” psiho-fizice, fac pe unii să considere 
Practica Pustnicului Neofit în analogie cu yoga sau alte mistici. 
Atenţie la deosebirea netă dintre Iconic („scoaterea” psiho-fizicului în 
Sacralitatea dincolo de acestea) şi misticile psiho-fizice care „introduc” 
Sacrul în acestea). Suspicioşii să fie mai atenţi la aceste repere.  
6 Se macină Grâu, şi din Făina integrală necernută, cu tărâţe cu tot, se 
face o Cocă tare cu puţină Apă şi ca un Cocoloş se lasă la dospit cel 
puţin 7-10 ore, după care se poate mânca aşa cum este sau se mai 
usucă la aer, ca pesmet. Această Pâine are toată „hrana”. Sfântul 
Antonie cel Mare mânca o astfel de Pâine şi a trăit peste o sută de ani, 
având toţi dinţii. Mulţi Pustnici, trecând pe „Pâinea coaptă”, s-au 
îmbolnăvit, făcând carenţe de hrănire. 
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activitate până nu se îndeplineşte mai întâi Practica 
Rugăciunii Iconice, precum şi metaniile şi închinăciunile.  

O atenţie deosebită se dă „sănătăţii mistice”. Neofit 
respingea „extremismele”. Era exigent în privinţa practicii 
persistente, dar fără „patologii”. Mulţi din false „nevoinţe” 
cad în erori cu urmări vătămătoare. Nu se admit nici frigul 
şi nici căldura, dar să se facă o „aclimatizare” cât mai pust-
nicească, de „rezistenţă” şi la frig şi la căldură. Majoritatea 
misticilor se îmbolnăvesc datorită „mâncării neselective”. 
Postul este o condiţie permanentă, dar să nu fie „vătămare 
de trup”. Mulţi au pierdut „tradiţionalul sănătos de post”. 
De aceea Neofit Pustnicul insistă pe pâinea pustnicească, 
fiind baza unei hrane ce acoperă cerinţele esenţiale ale 
biologicului nostru. Pâinea coaptă şi mai ales albă îl 
îmbolnăveşte rapid pe postitor; dulciurile şi fierturile, de 
asemenea. Mulţi fac carenţe de vitamine (scorbut şi 
anemii), din lipsa de verdeţuri crude. Neofit Pustnicul îl 
obliga pe ucenic să mănânce zilnic pâinea pustnicească şi 
urzicile sălbatice, crude sau uscate, care au toate elemen-
tele hrănitoare. Seminţele ca jirul, alunele, nucile, semin-
ţele de dovleac, acopereau necesarul de aşa-zise grăsimi. 
Se admitea şi câte o mâncare fiartă, ca mămăliguţă pripită, 
cir de grâu, unele verdeţuri cu bureţi, dar în general se 
mânca doar crud şi natural. Mulţi postesc incorect, cu 
ceaiuri şi dulciuri, cu fierturi de fasole, cu exces de ulei 
etc., ce îmbolnăvesc (vezi Reţetele Medicinii isihaste). 

Cel ce aspiră la Viaţa de Taină să înceapă cu insistenţa 
pe Practica Rugăciunii Iconice Statice-Nemişcate, ca şi 
mobile-mişcătoare. Practica ta Individuală este cea mai 
importantă. Vezi când poţi sta cât mai mult timp Nemişcat, 
ca Rugăciune, dimineaţa, spre seară, noaptea, ca şi mişcarea 
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cu metanii, închinăciuni, mişcările igienice. Vezi când poţi 
posti, cât timp, ori să mănânci la prânz şi seara mai puţin, 
ori doar seara, dar să fie o mâncare sănătoasă şi selectivă, 
după indicaţiile pustniceşti. Nu neglija cititul, câte puţin, 
dar cu memorare chiar. Dacă se poate, redu toate celelalte 
preocupări şi dedică-te practicii, care să fie toată preocu-
parea ta de bază. Cine nu are „Dorul Practicii”, nu are „Dar 
de Mistică”. Adesea stai de vorbă cu duhovnicul şi even-
tual cu un altul care de asemenea face Practica, altfel te 
închizi în tine, cu „patologii fixiste” periculoase. Nu te 
crede „deştept”, că tu deja înţelegi Tainele. De eşti încă 
între oameni mai mulţi, nu le arăta ce practici tu; să fie în 
taină. Insistă pe Dialogul Rugăciunii Iconice, care este 
Dialog de Altar-Ritual (nu de meditaţii mentale).  

 
Fac Altar din Gestul meu, unde Doamne, Tu să Vii, unde eu 

Te-aştept mereu Nemişcat, Chipul meu de Absolut Întrupat. 
 
Mai ales începătorilor în Practica Mistică Iconică li se 

recomandă un „Gest prin respiraţie”, ca să adune şi să 
normalizeze „mişcarea cu nemişcarea” din Fiinţialitatea 
Omului. Respiraţia este tot Chipul Fiului ca şi Gestul 
însuşi. Specificul Pustnicului este, însă, ca o „Respiraţie a 
Persoanei-Formei-Chipului”, nu obişnuit, ca „Respiraţie 
internă”. 

 
Mai ales când stai mai liniştit, Conştientizează-ţi Persoana 

ca Integralitatea ta, al cărei caracter este Chipul-Forma, în care 
sunt Sufletul şi Corpul tău. Chipul-Forma ta este Asemănarea 
Chipului Divin, ce este Pecetluit pe ea ca o Supraformă, încât 
Forma-Chipul tău este o „Formă Divino-umană”. Pe această 
Formă-Chip este Viul Divin şi Viul Fiinţei tale şi aici este 
„Respiraţia Vieţii”, care apoi se introduce şi în Suflet şi în Corp. 
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Aşa, fă Practica „Respiraţiei Viului prin Forma-Chipul 
Persoanei” tale Divino-Umane. Urmăreşte Respiraţia aici. Inspiră 
adânc Viul din Iconicul Formei-Chipului ce te Îmbracă, care să 
intre până în Suflet şi Corp, şi din Interiorul tău Expiră cu Gest de 
Închinare tot ce este Minte şi Simţire, care intră în Forma-Chipul 
Iconic unde se vor Iconiza, ca să se poată Reîntoarce Transfigurate. 
Şi după ce te „linişteşti” prin aceasta, fă apoi Dialogul Iconic 
propriu-zis cu Dumnezeu, dincolo de toate.  
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MIC DICŢIONAR DE ISIHASM 

 
 

Încercăm şi noi un „Mic Dicţionar de Isihasm”. 
Scopul Dicţionarului este să ofere, sub forma noţiunilor şi 

conceptelor, Uşi de Intrare spre un anume domeniu. El este 
totodată şi o Punte de cunoaştere şi înţelegere, de Context 
general de Spiritualitate şi Cultură. Dicţionarul deschide cu 
Valori noi Perspective de Îmbogăţire Culturală ce poate fi 
Cultivată în Lărgiri tot mai mari. 

Noi vom prezenta Dicţionarul nostru nu într-o Cronologie 
Alfabetică, cum este forma obişnuită, ci într-o Cronologie de 
„Teorie Practică”. Domeniul Misticii Isihaste este tocmai „aten-
ţionarea” Experimentării Practice. Mai mult, noi vom face o 
Prezentare a Practicii Mistice Isihaste într-un „Specific Filo-
calic Carpatin”. Şi pentru aceasta, vom reda noţiunile de bază 
într-un paralelism cu celelalte Specificuri de Practică Filocalică. 

Noi am dori ca această „Formă” de Dicţionar să ofere mai 
mult decât nişte noţiuni sumare şi informative, dând şi o Viziu-
ne de ansamblu a Domeniului respectiv cu Specificul său direct 
şi caracterial. 

Cronologia Dicţionarului nostru va fi astfel în această per-
spectivă, care nu împiedică Cronologia Alfabetică, doar că nu o 
prezintă în modalitatea sa obişnuită. Cine caută doar informaţii, 
le va găsi la „Litera” respectivă care însă nu va fi în cursivitatea 
directă, ci în Cronologia noastră Practică. 

Amănuntele „Specificului Carpatin”, pe care noi îl vom 
„Evidenţia” cu precădere, vor reieşi din Relatările respective, 
fără a mai face noi o menţionare aparte. 
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De asemenea, vom face Relatări pe „Trepte Practice”. Spre 
exemplu, Noţiunile de Icoană, Gest, Practică, Fiinţă etc. nu vor fi 
descrise în totalitate de la început, ci pe „Trepte”, în raport cu 
Practica Isihastă care este în Urcuş de Deschidere şi de Creştere 
Duhovnicească. Va părea pentru unii o „greutate” de Informaţie 
Globală. Pentru noi, însă, Orientarea fiind Practica, această ma-
nieră dă tocmai uşurinţa unei Însuşiri mai mult decât informa-
tive. 

Se observă că majoritatea trec fugitiv peste Relatările res-
pective, cu o înţelegere de suprafaţă şi adesea eronată şi răstăl-
măcită, după Cultura şi capacitatea Spirituală a fiecăruia. 
Dorinţa noastră este ca acest Dicţionar să ofere atât o „Cu-
noaştere” a Domeniului Isihast, cât şi o Practică ce nu se poate 
face dintr-o dată, ci în Urcuş de Deschidere şi de Creştere. Veţi 
găsi în Indicele Alfabetic de la Cuprins o dublă Numerotare, în 
Cronologie Practică şi în Cronologie obişnuită, succesivă. Vom 
avea multe deficienţe, ca începători, dar Idealul Practicii nădăj-
duim că le va compensa. 
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Isihasm 
(din grecescul Hesychia – linişte, tăcere,  

adunare interioară) 
 
 
Este specificul Misticii Ascetice Creştine. Forma disci-

plinară începe cu organizarea Monastică din sec. IV-V, iar 
cu sec. XIII-XIV se concretizează ca o adevărată mişcare de 
Renaştere Spirituală şi Teologică, prin aşa-zisa „Rugăciune 
a lui Iisus”, ca Metodă de Practică Mistică prin care se pot 
face Întâlnirea şi Unirea cu Dumnezeu.7 

Isihia a fost o Practică specifică Deşertului Sinaitic, un-
de au trăit primii Părinţi Asceţi şi a căror Învăţătură se 
configurează în aşa-zisa „Filocalie” (Iubirea de Frumuseţe 
Spirituală Creştină). Isihasmul, ca Practică, este o Metodă 
specific Creştină, de Disciplină şi Dezvoltare a „Vieţii Inte-
rioare”. 

Cea mai reprezentativă Scriere în acest sens este „Scara 
Raiului” a Sfântului Ioan Scărarul (649 d. Hr.), care urmă-
reşte cu de-amănuntul Urcuşul Duhovnicesc al celui ce 
doreşte o Trăire Mistică deosebită. Isihasmul nu se reduce 
la „Rugăciunea monologică” a „Numelui lui Iisus”, ci este 
un Complex de Deschidere şi de Prefacere Mistică a 
întregii Personalităţi Umane. 

Practica Rugăciunii Interioare este o „lansare” în Lucra-
rea Virtuţilor Hristice, dintre care cele de bază sunt Curăţia 
Inimii (sau Nepătimirea, apatheia), Pocăinţa (metanoia) şi 
mai ales Trezvia-Atenţia Inimii (nepsis), acea Neîncetată 
Conştiinţă faţă de Prezenţa Divină. 
                                                        
7 Pr. I. Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, E.I.B.M.B.O.R., 1994. 
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Începând cu Sfântul Simeon Noul Teolog şi Sfântul Gri-
gorie Palama, se conturează şi o „Teologie Mistică Isihas-
tă” al cărei suport este „Lumina Harică” Taborică. Disputa 
palamită cu Varlaam şi Achindin evidenţiază „Fondul 
Mistic Isihast” ca pe o Realitate Concretă de Comunicare 
şi Împărtăşire cu Divinul Necreat Haric. Muntele Athos 
devine, odată cu aceasta, Centru de Spiritualitate Mistică 
Isihastă. De aici isihasmul se răspândeşte în Mânăstirile 
din Bulgaria, Serbia, Rusia şi România. 

Noi încercăm să evidenţiem cu precădere Practica Isi-
hastă din Ţinutul Carpatin, care are un „Specific propriu” 
de transpunere. Aici este o „Tradiţie Mistică Precreştină” 
care s-a Creştinat în totalitate, dar a păstrat un Specific 
Caracterial autohton. De fapt, Isihasmul a luat „Forme 
Specifice” chiar de la începuturile sale. 

Se cunosc Formele Clasice de Specific Sinaitic, Athonit, 
Slav. Noi consemnăm şi un Specific Carpatin. Se ştie că 
majoritatea aşezărilor Sihăstreşti şi Monahale din primele 
Veacuri sunt pe Locurile unde au fost cele Dacice care 
apoi s-au Creştinat. Datele Istorice confirmă aceasta.8  

Aşa, în Dobrogea (Scythia Minor), încă din sec. IV, este 
cunoscut un anume Audius, surghiunit de către Împăratul 
Constanţiu (337), care întemeiază mai multe Mânăstiri cu 
Monahi Daco-Romani.  Cel mai remarcabil este Sfântul 
Ioan Casian, originar din părţile Histriei, care încă din 
copilărie a trăit printre Monahi şi care apoi, împreună cu 
prietenul său Gherman, tot Monah Daco-Roman, merge în 
Palestina. Acolo se nevoiesc în Mânăstirile din Egipt, sta-
bilindu-se apoi în Galia, unde întemeiază două Mânăstiri 
                                                        
8 Ierom. Ioanichie Bălan, Vetre de Sihăstrie Românească, E.I.B.M.B.O.R., 
1982. 
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cu Regulă răsăriteană.  Mai este învăţatul Teolog Dionisie 
cel Mic (cca. 500 d. Hr.), tot dobrogean, care ajunge la 
Roma mare Teolog şi Scriitor Vestit. 

În Ardeal se vorbeşte de Călugări care trăiesc prin Peş-
teri şi Păduri încă din primele Veacuri Creştine. Cea mai 
Vestită este Sihăstria Râmeţului, unde se formează o ade-
vărată „Şcoală de Viaţă Monahală” (sec. XII). Pustnicii -
Eremiţi sunt în aceste Locuri mai dinainte, iar mai apoi 
dezvoltă şi o Organizare Monahală. 

Mai mult, se remarcă o circulaţie frecventă a Călugări-
lor „Vlahi” în părţile Palestinei şi ale Muntelui Athos, unde 
făceau un fel de „Formare Duhovnicească”, după care se 
întorceau în locurile de baştină şi întemeiau Sihăstrii şi 
Mânăstiri.  

Ce încercăm noi să evidenţiem este faptul că Isihaştii 
Carpatini au „Păstrat” un Caracter Specific care s-a menţi-
nut şi şi-a pus amprenta pe Spiritualitatea Creştină din 
toate Zonele respective. Cei mai cunoscuţi Părinţi 
Întemeietori de Aşezăminte Monahale, ca Sfinţii Nicodim 
de la Tismana, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie de la 
Neamţ, Stareţul Gheorghe de la Cernica şi Ghelasie de la 
Râmeţ, fac o „Legătură” cu „Filocalicul Isihast” Sinaitic şi 
Athonit, dar Păstrează „Specificul Carpatin”. Pe acesta ne 
străduim noi să-l scoatem la suprafaţă. 

Noi am găsit în „Tradiţia Eremiţilor de la Râmeţ” 
Amintirea încă neuitată a unui Pustnic Neofit, care a fost 
un Mare Îndrumător Duhovnicesc al Vieţii Iscusite Isi-
haste. Sfântul Ghelasie, Marele Stareţ al Mânăstirii Râmeţ, 
se pare că a fost un „Ucenic” direct al acestuia. 

Trebuie menţionat că Practica Duhovnicească de Misti-
că Isihastă este, de fapt, un „Chip de Liturghie Hristică” 
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Prelungită în Asumare Proprie. Mistica Isihastă este con-
figurată într-un clar Specific Creştin.  

Evagrie (sec. al IV-lea) a încercat să facă un Isihasm de 
Intelect, după modelul filosofic antic, şi a căzut în „falsităţi 
până la erezie”. Specificul Creştin vine cu Revelaţia Hristică 
a unui Psihologism de Inimă, unde este Altarul Pecetei 
Chipului lui Dumnezeu.  

Mistica antică este o mistică de „Intelect de Cap”, pe 
când Mistica Isihastă Creştină este o Mistică de „Duh de 
Inimă”. Intelectul este Spiritualul unei Minţi pure de Gân-
dire, iar Duhul Inimii este Vedere înaintea Gândirii şi de-
păşirea acesteia. S-a încercat şi un specific de Isihasm 
Mental, dar care a dat greş. 

Specificul Athonit grecesc păstrează Mintea, dar îi dă 
Personalismul Hristic Creştin. Ruşii au un specific cu evi-
denţă de Duh, ca Interiorizare de Personalism Hristic. Spe-
cificul Carpatin (după cum vom vedea în toate relatările) 
este de Personalism Direct care Asumă şi Mentalul şi 
Duhul şi totodată le depăşeşte în Integralitatea Fiinţia-
lităţii. 

 

Chip (1) 

(gr. Eikon, lat. Imago, Icoană) 
 

Ca Practică Isihastă, prima Treaptă este Adresarea faţă 
de un Dumnezeu Viu. Mistic şi Teologic Creştin, Viul lui 
Dumnezeu este Chipul Său. Şi noi suntem Creaţi după 
Chipul şi Asemănarea Sa (Facere l, 26). Chipul lui Dum-
nezeu este tocmai „Dumnezeu din Dumnezeu”. 
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Filosofii antici vorbesc de o Divinitate impersonală, fără 
Nume şi Chip, care apoi devine Chip de Dumnezeu, ca 
Relaţie cu Lumea. În sens Creştin, Dumnezeu este Dum-
nezeu şi înainte de Crearea Lumii, iar Chipul de Dumnezeu 
nu depinde de Forma Creaţiei, pentru că El Creează „după 
Chipul Său” care înseamnă un Chip în Sine, după care este 
Creată apoi Lumea. 

Unii consideră Chipul lui Dumnezeu ca Însăşi Fiinţa în 
Sine, alţii ca Spiritualul în Sine.  

Specificul Carpatin, prin Pustnicul Neofit, îl Numeşte în 
mod deosebit Iconicul în Sine al lui Dumnezeu, de unde 
Originea Icoanei Creştine în Descoperirea Chipului lui 
Dumnezeu prin Taina Arătării lui Hristos. Între Chipul de 
Icoană şi Chipul lui Dumnezeu este astfel mai mult decât o 
„Înrudire” de analogie, fiind chiar o „Comunicare” de Sine. 

Chipul este Esenţa Esenţei, Dumnezeirea Dumnezeirii, 
Firea Firii, Viul Viului, Persoana Persoanei etc. Este acel 
Apofatic dincolo şi de negaţie, şi de Supraafirmaţie, ca 
Totalitate Origine. Chipul său nu se confundă cu „limita” 
de Sine, fiind tocmai Nelimitatul tuturor Nelimitărilor. 

În Chip Fiinţa Se Identifică pe Sine, şi Fiinţa Distinge 
Chipul datorită căruia Fiinţa este Permanentă. Chipul este 
Nevăzutul care tinde mereu la Arătare, încât Chipul Se 
Vede în Arătările-Asemănările Sale, nu direct. Acestea nu 
sunt calităţi, ci tot Fiinţialităţi, din acestea fiind apoi calită-
ţile-însuşirile. Aşa, Icoana este Arătarea-Asemănarea 
Chipului. 

În Creştinism, Chipul lui Dumnezeu este Transcen-
dentul Absolut, dar care Se Arată în Iconicul-Asemă-
narea-Revelaţia Sa. De aici Mistica Icoanei Chipului Divin, 
pe care Specificul Carpatin o Cultivă cu precădere.  
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Tradiţia Spirituală Traco-Dacică era tocmai în acest 
sens, de Iconare a Lumii ca Arătările-Asemănările Divi-
nului în Făpturi. Dacii nu erau „politeişti” (cu mai mulţi 
Zei), ci Monoteişti, cu Un Zeu Unic, toate celelalte fiind 
Arătările-Asemănările Chipului Său.  

Creştinismul se primeşte, de aceea, uşor la Daci, Hristos 
fiind tocmai Arătarea Chipului lui Dumnezeu (Coloseni l, 
15).  Viziunea Dacică era ca o Iconare a Lumii, pentru că 
toate au în ele Chipul lui Dumnezeu. Grecii filosofi făceau 
din Chipul lui Dumnezeu Ideile Pure Divine. Dacii nu 
reduceau Chipul Divin la nişte „principii Spirituale”, ci îl 
Vedeau ca pe un Viu Iconic tot de Chip, dar de Chip-
Asemănare-Arătare. 

Centrele Religioase Dacice au un „Pre-Iconic”. Temple-
le Dacice nu sunt reprezentate de Zei, ci de un Nume 
Iconic al Unicului Zeu. Vârful Omul, Ceahlăul, Sinaiul, 
Cozia, Râmeţul etc. sunt Nume Iconice ale Divinului Unic. 
De aici şi Specificul Isihast al Numelui lui Iisus, ca Nume 
Iconic, nu ca Simbol Spiritual. 

Pentru filosofii greci Iconicul este doar un Simbol-Re-
prezentare spre un Divin Spiritualizat până la „principiu”. 
Iconicul Carpatin se Înrudeşte cu cel Creştin tocmai prin 
faptul de Viu de Chip Personal care Se Arată în Iconările 
Sale. Şi Practica Isihastă de Specific Carpatin are tocmai 
acest Iconic. 

În acest sens, Numele lui Iisus folosit în Practica Isi-
hastă este Nume Iconic faţă de care se face „Gest” de 
Închinare, mai mult decât simpla repetare ca Rugăciune 
monologică. Tradiţia Dacică este ca mai întâi să faci Altar 
căruia să-i dai Numele Sacru, Nume care face să Vină 
Chipul Divin. Fără Altarul Numelui Divin, care este 
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Iconicul Său, nu este nici Prezenţa Divinului. Aşa, Spe-
cificul de Ritual faţă de Iconicul Divinului este Caracterul 
Carpatin care se păstrează şi în Isihasmul Creştin. 

Pustnicul Neofit, ca Îndrumător Duhovnicesc al Practi-
cii Isihaste, cere de la început acest Ritual Iconic al Nu-
melui Hristic ca Gest, nu ca Pronunţare. Numele Hristic 
este ca un Chivot în care este Euharistia Divină, în locul 
Tablelor Legii. Aşa, în faţa Chivotului te Închini şi faci 
Metanie, iar Numele Său este un Sacru ce se Pronunţă cu 
înfricoşare şi doar în anume momente speciale, altfel vei fi 
„ars” de Focul Mistuitor. Doar Numele Îmbrăcat în Iconicul 
Său poate fi accesibil, altfel nu. 

 

Practica (1) 
(Metodă, procedeu de aplicare experimentală; exercitare) 

 
În sens Filocalic obişnuit, Practica Isihastă începe cu Rugă-

ciunea Repetitivă şi prescurtată, „Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, Miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. 

„Unii Părinţi învaţă să se facă Rugăciunea cu gura, alţii cu 
mintea. Eu zic, cu amândouă. Că uneori slăbeşte mintea a o 
grăi, lenevindu-se; iar alteori gura. De aceea trebuie să ne 
rugăm şi cu gura, şi cu mintea... Dar trebuie să o spunem 
liniştit şi fără zgomot, ca nu cumva glasul să tulbure simţirea şi 
atenţia minţii şi să le împiedice. Aceasta până ce mintea, 
obişnuindu-se cu lucrarea, va înainta şi va lua putere de la 
Duhul, ca să se roage în întregime şi cu putere. Atunci nu mai 
este de trebuinţă să se roage cu gura. Atunci ajunge să se facă 
toată lucrarea numai cu mintea” (Sfântul Grigorie Sinaitul, 
Despre Rugăciune, în Filocalia, vol. 8, pp. 186-187). 
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Să vedem Specificul Carpatin al Pustnicului Neofit. După 
cum s-a relatat, Rugăciunea începe cu Altarul Numelui 
Hristic, care este totodată Numele Hristic ca Iconic, nu ca 
simplă Numire pronunţiativă. Numele lui Iisus să fie ca 
un Chivot în care este Viul Divin, Îmbrăcat în Iconicul Său, 
faţă de care faci Gest de Închinare. 

Aşa, Atenţia Practică nu este pe Pronunţarea Numelui, 
ci pe Gestul faţă de Iconicul Numelui. Numele să nu fie 
Cuvânt, ci Iconicul Cuvântului. Cuvântul este în Interiorul 
Chivotului Iconicului. Deschiderea Chivotului va aduce şi 
Arătarea Cuvântului. Astfel, Prima Treaptă a Practicii Isi-
haste, în Specificul Pustnicului Neofit Carpatinul, este 
Altarul de Taină al Numelui Hristic, ca Iconicul Arătării 
Prezenţei Divine. Altarul acesta, însă, mai are nevoie de 
un Iconic de Întrupare şi într-un Chip de Creaţie. Dacii 
făceau Altarele Numelui Iconic pe Vârfuri de Munţi, pe 
Dealurile cele mai înalte, în adâncul Pădurilor. Aceste 
Locuri deveneau Sacre, ca Temple Iconice de Creaţie ale 
Iconicului Numelui Divin.  

Deci, să se facă deosebirea între Iconicul Numelui Divin 
şi Iconicul de Creaţie ca Întruparea-Templul Altarului 
Iconicului Divin. Practica Isihastă propriu-zisă începe cu 
Iconicul de Întrupare. 

 
Icoana de Întrupare (1) 

(gr. Enanthropesis, lat. Incarnatio,  
Sălăşluirea Lui Dumnezeu în Trup) 

 
Să se facă, aşadar, deosebirea între Iconicul Chipului 

Hristic în Sine şi Iconicul Hristic de Întrupare în Chipul de 
Creaţie. Numele lui Hristos este Iconicul Altar al Arătării 
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Chipului lui Dumnezeu, dar Altarul are şi un Templu-
Biserică, care este Iconicul de Întrupare. Altarul şi Biserica 
sunt Arătarea Completă a lui Dumnezeu în Lume. 

În sens Teologic Creştin, Icoana de Întrupare Hristică 
este Taina Fiului lui Dumnezeu Cuvântul care „S-a făcut 
Trup” (Ioan 1, 14; I Tim. 3, 16). Întruparea este coextensivă 
cu Planul Veşnic al lui Dumnezeu cu privire la Creaţie  
(I. Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Întruparea). Fiul lui 
Dumnezeu în Sine este Chipul Născut din Dumnezeu 
Tatăl. Prin Naşterea Sa şi într-un Chip de Creaţie, El se 
face şi Fiul Omului.  

Icoana de Întrupare este tocmai această Taină a Fiului 
lui Dumnezeu care se face totodată şi Fiul Omului. Iată 
Icoana de Arătare a Chipului lui Dumnezeu în Întregime. 
Iată Arătarea Chipului lui Dumnezeu care se Uneşte mai 
întâi cu Lumea Sa Creată, ca şi Lumea să se poată Uni cu 
Dumnezeu. Iată Practica Isihastă, ca Mistică a Unirii cu 
Chipul lui Dumnezeu Cel Arătat-Întrupat. 

Specificul Carpatin al Pustnicului Neofit subliniază cu 
pregnanţă Iconicul de Întrupare Hristică. În acest sens, 
Iconicul Întrupare este pe primul plan faţă de Iconicul în 
Sine al lui Hristos. Grecii, mai filosofi, consideră Icoana de 
Întrupare o „punte” spre Iconicul Spiritual cel Dincolo de 
Trup.  

Disputele Iconoclaste au fost dure şi chiar sângeroase. 
Filosofii greci puteau cu greu să admită şi un Trup al Spiri-
tualului. Aşa, Teologic, se spune că Icoana îndeamnă la 
„Cinstirea ce trece la Chipul zugrăvit pe Icoană”. „Icoanele 
nu sunt venerate pe temei material (ca idolii), ci pe temeiul 
Asemănării Chipului reprezentat cu Persoana aceluia al că-
rui Nume trebuie indicat pe Icoană. Dacă s-au şters conturul 
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Chipului şi Numele, Icoana îşi pierde valoarea ei simbolică 
şi analogică” (Pr. Prof. I. Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, 
Icoana). 

A se deosebi: 
– Latria – Adorarea cuvenită doar lui Dumnezeu în Sine;  
– Hiperdulia – Supravenerarea Chipului Maicii Dom-

nului; 
– Cinstirea – Venerarea Chipului Sfinţilor.  
Icoanele trebuie să fie sărutate cu toată pietatea. Icoane-

le Făcătoare de Minuni, zise Harismatice, au o Taină în 
plus, care nu se comentează. Astfel, Icoana este conside-
rată Semn de meditaţie şi Revelaţie, are funcţie similară 
Cuvântului Evanghelic, dar pe plan Vizual, şi sugerează 
Planul Luminii Viitoare de Îndumnezeire în Eternitate, ca 
Transfigurarea Creaţiei în Harul lui Hristos. 

Să vedem acum Specificul Carpatin al Pustnicului Neo-
fit. Pentru acesta, Icoana este mai mult decât simpla Re-
prezentare a unui Chip. Icoana este Altarul Chipului, ceea 
ce implică şi un Sacru de Activ Iconic. Altarul cere Închi-
nare specială în plus faţă de o Venerare. În Altar este 
Prezent Direct Dumnezeu şi de aici se Prelungeşte în 
Templu-Biserica propriu-zisă. 

La filosofii greci, Divinul Icoanei este Dincolo de ma-
teria şi Chipul reprezentat. Aici, la Neofit, se consideră un 
Divin ce „Îmbracă” materia şi Chipul reprezentat şi-i dă o 
„Suprareprezentare” de Iconic chiar în materia şi Chipul 
reprezentat. Aceasta nu înseamnă idolatrie, pentru că 
materia şi Chipul reprezentat nu se transformă în Divin 
(ca la idoli), ci se Îmbracă într-un Divin care Acceptă 
Întruparea în Reprezentarea Iconică. 
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Aşa, Iconicul acesta nu este de „substanţă”, nici ca ma-
terie, şi nici ca Divinitate, ci ca Supra-Formă care le 
Îmbracă neamestecate, dar în Legătură. Teologia Icoanei 
este: Numele, Chipul şi materia de zugrăvire, toate for-
mând reprezentarea Iconică. Iar raportul faţă de Icoană 
implică trecerea de la materia de zugrăvire la Chipul 
Iconic şi de la Chip la Numele Persoanei Chipului, care 
aduce acea Prezenţă Iconică de Dialog. 

Iconoclaştii (cei care exclud orice zugrăvire a Chipului) 
se împiedică cel mai mult de materia Icoanei, considerând 
că Chipul Spiritual nu se poate reprezenta. Pentru Neofit 
Pustnicul, însă, cel mai important este Viul Iconic. Anticii 
erau obişnuiţi cu „magia” formelor, semnelor şi chipuri-
lor, acestea fiind generatoare de energii de cele mai multe 
ori nocive. Anticii sunt superstiţioşi faţă de orice formă şi 
ritualurile lor sunt majoritatea în scopul atenuării negati-
vului acestora. 

Şi Ştiinţa de astăzi confirmă multitudinea de „energii” 
ale formei obiectelor, fiecare formă producând o altă formă 
de energie. Se încearcă chiar o „manevrare” a energiilor 
prin specificul formelor respective. Practicile semi-ştiinţifi-
ce ale energeticienilor din fizică şi medicină se bazează pe 
aceste „energii ale formelor”.  

Nenorocirea este că Ştiinţa neglijează faptul că Formele 
mai depind şi de Taina Chipului Personal al acestora. An-
ticii legau Formele obiectelor de Zei şi spirite, ca cei ce pu-
teau controla energiile Formelor şi Reprezentărilor. Ocultis-
mul de astăzi lucrează tot pe această bază. Moise interzice 
categoric orice Reprezentare de Chip şi formă, tocmai 
pentru prevenirea ocultă a energiilor care pot fi confundate 
cu Harul Divin (după cum îl confundă şi astăzi mulţi). 
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Creştinismul Vine, însă, cu Permisiunea Chipului Iconic, 
tocmai datorită Arătării Persoanei Chipului Adevărat care 
exclude „magia” eronată a Chipului Reprezentat. Chipul 
Reprezentat, dacă nu este legat de Persoana Chipului res-
pectiv, produce un „energism rupt de Chip” care cade în 
ocultismul magic. Idolatria antică uneşte Zeii şi Spiritele 
cu energetismul Reprezentării lor. De aceea zic Sfinţii 
Părinţi că idolii antici sunt „draci”, fiindcă au activul 
magic ocult. 

Neofit Carpatinul, în specificul Traco-Dac, exclude total 
orice „magie a Chipului”, prin Iconarea Reprezentării 
Chipului. Dacii nu legau Formele de Zei, ci de Nume 
(vârful Omul, Cozia, Râmeţ etc.).  

În Creştinism, Numele este legat şi de Persoana Nu-
melui, care Se Arată cu Adevărat prin Întruparea Hristică. 
Această Taină a Întrupării Numelui şi a Persoanei Divine 
este Temeiul Icoanei Creştine, care dă o cu totul altă 
viziune Chipului Reprezentat în Forme Iconice.  

Icoana Creştină are Teologic, Nume, Chip şi materie-
trup de zugrăvire, dar nu are Persoana acestora, aceasta 
fiind Dincolo şi peste ele. Aici este Mistica Iconică a lui 
Neofit Pustnicul. Toată Taina Icoanei nu este în Nume, 
Chip şi materia de zugrăvire, ci în Persoană care se „lasă 
legată” de acestea. Viul Iconic de care vorbeşte Pustnicul 
nu este al Chipului şi materiei, ci al „Legăturii de Taină” a 
acestora cu Persoana de „Dincoace”.  

Pentru Neofit, Viul Iconic nu este în „interiorul” Icoanei 
(ca la idoli), ci în Exterior, este Viul care Îmbracă Icoana. Şi 
în acest Miraculos Viu Iconic de Exterior al Chipului Re-
prezentat se face apoi Dialogul cu Icoana. Astfel, în Taina 
Persoanei ca Suprareprezentare şi peste Nume, şi peste 
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Chip, şi peste materie se face Comunicarea Mistică. Aşa-
zisele energii ale Reprezentării Formei Chipului se dizolvă 
în Supraviul Persoanei, care este Dincolo de orice energie, 
fiind Fiinţă. Pe Neofit nu-l interesează „Harismele” din In-
teriorul Icoanei, care pot fi confundate cu „energiile de for-
mă”, ci toată Atenţia sa este pe Taina Supraviului din Exte-
riorul Icoanei, cel Legat de Prezenţa Persoanei Icoanei. 

După Neofit, acolo unde este Reprezentarea Chipului 
Iconic Vine imediat şi Prezenţa Persoanei respective, dar 
„peste şi în exteriorul” Reprezentării. Şi Prezenţa Per-
soanei de Dincolo de Reprezentare face apoi şi un fel de 
„Harizare” a Reprezentării Chipului Zugrăvit. 

Mistica Iconică a Pustnicului Neofit este în acest Ritual 
Gestic dintre Prezenţa-Viul Persoanei şi Reprezentarea sa 
şi într-un Chip Întrupat-Zugrăvit. Aşa, Trupul-Zugrăvit 
capătă Sfinţirea Supra-Viului Prezenţei Persoanei, care nu 
transformă materia, ci o face „părtaşă-participantă” la 
Taina Cea de Dincolo. De aici şi Practica. 

 

Practica (2) 

Neofit Pustnicul indică prima Treaptă ca fiind Mistica 
Gestului faţă de Persoana Directă a Chipului şi Numelui 
Hristic, Persoana Înglobându-le. A Pronunţa doar Numele 
duce la un activ Mental exploziv cu efecte psiho-fizice 
adesea periculoase, mai ales dacă nu se face sub Îndru-
marea unui Duhovnic Iscusit. 

Neofit are „frica” magismului Mental reminiscent din 
caracterul antic. Deşi Dacii nu cultivau mistica Minţii, erau 
adesea „furaţi” de ea, ca mistică dominantă a spiritualităţii 
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antice. Relaţia de Comunicare cu Divinul Hristic se face, la 
Neofit, printr-o „trecere pe alt Plan” decât al Minţii, faţă 
de care Mintea face Gestul Tăcut de Închinăciune. Acest 
Plan este Persoana Directă Hristică Iconică. 

Persoana Hristică are, paradoxal, în Sine Numele şi 
Chipul, de aceea sunt Nevăzute şi în Distincţia şi Activul 
Direct de Persoană. De fapt, se va vedea că Persoana este 
tocmai Activul şi Distincţia Firii şi Chipului Fiinţial. 
Numele este al Firii, iar Chipul este al Spiritualului Pur, 
dar acestea sunt întotdeauna doar „în şi prin” Distincţia 
Persoanei (vezi Mystagogia Icoanei). 

Şi atunci ce Percepi, dacă nici nu Pronunţi Numele şi 
nici nu Mentalizezi Chipul? Mare atenţie, aceasta să nu se 
confunde cu un fel de „gol verbal şi mental”. Aici, în Ico-
nicul Neofitic, este tocmai Plinul Persoanei care Înglobea-
ză toată diversitatea şi pe care, totodată, o Personalizează 
în Unitatea tuturor diversităţilor. Acest sens este Specificul 
Neofitic, de a Personaliza „de-personalizările” noastre 
cauzate de păcat.  

Cea mai grea problemă a Misticii este „refacerea” Per-
sonalizării noastre rupte de un Mental poluat şi pătimaş, 
amestecat şi legat de materie. Anticii au încercat aceasta 
prin „efortul de concentrare” Mentală şi printr-o Disciplină 
Ascetică de Trup. Neofit Pustnicul are însă „teama” de 
Mental, pentru că aceasta este foarte greu de stăpânit.  
De aceea, el consideră că „oprirea” provizorie a oricărui 
„activ” de Minte este modalitatea cea mai bună. Anticii, 
care nu aveau Taina Persoanei Fiinţiale nu ştiau cum să 
depăşească Mintea decât tot printr-un Activ de Minte, ca 
Disciplinare a Minţii. 
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Taina Persoanei rezolvă astfel cel mai dificil impas al 
Misticii. Ca Practică, acest Specific Carpatin este de a 
Personaliza Hristic în primul rând Mintea şi Trupul tău şi 
totodată totul în jurul tău. Cum adică? De la Icoana de 
Întrupare Hristică, de Nume, Chip şi materie de zugrăvire, 
să treci la Persoana acestora, cea de Dincolo de ele, pe care 
nu ai voie să ţi-o închipui cu nici un Chip, dar în care, 
paradoxal, sunt Numele şi Chipul din Icoana ştiută. 

Deci, Persoana este Suprareprezentarea Numelui şi 
Chipului din Icoana obişnuită. Această Suprareprezentare 
are în Interior Numele şi Chipul Icoanei, iar în Exterior are 
Supraforma Persoanei pe care „deocamdată” nu o poţi 
Vedea, dar pe care o Intuieşti datorită Numelui şi Chipului 
din Interiorul său. Neofit nu exclude Numele şi Chipul 
Icoanei, ci le îmbracă în Supraforma Persoanei şi le „Odih-
neşte” şi le Hristo-Iconizează, le dă Supraforma Hristică. 

Astfel, Practic, tu, ca Mistică, opreşti orice Activ de 
Minte, o orientezi şi o scoţi pe aceasta din propriul mental 
şi, pe Suportul Numelui Chipului din Reprezentarea 
Icoanei Zugrăvite, o duci în Faţa Persoanei Hristice din 
Exterior, pentru ca aici să facă doar „Gest” de Închinare, 
fără Activ de Minte. 

Filocalicii Athoniţi fac şi ei acest Gest al Minţii, dar cu 
Activ-Pronunţare Mentală a Numelui Hristic. Neofit 
„opreşte” deocamdată şi Pronunţarea, ca să oprească orice 
Activ de Minte, fie el chiar bun. Atenţia, în acest Gest 
Iconic, să nu fie deci ca ieşind din propria ta Conştiinţă, ci 
să „Vină” din Persoana Exterioară Hristică, tu Deschizân-
du-te acesteia. Vei Percepe Mistic un Activ ce Vine către 
tine de la Persoana Hristică, pe care şi mai mult, să nu îl 
laşi să Intre în tine, ci tu să Intri în acesta.  
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Cum poate să Intre Divinul Hristic în Tine, cel păcătos 
şi închis?... Aşa, tu poţi Intra în Iconicul Hristic, cu Gest de 
Închinăciune. Cel mai important pentru Specificul Carpatin 
al pustnicului Neofit este faptul ca, mai ales la început, să 
nu fie nici un Activ în proprie Minte sau în propriul Corp, 
ca să nu se declanşeze „explozia ocultă a anormalităţilor” 
din tine, ceea ce se întâmplă de obicei în Practica Mistică. 
Neofit opreşte tot ce este al tău, tu Intrând în Activul 
Hristic care Vine către tine de la Persoana Hristică. Şi 
aceasta te va Hristo-Iconiza, îţi va Reface propria Persona-
lizare, pentru ca apoi să fii „apt” şi de un Activ de Răspuns 
propriu. 

Deci, prima Treaptă a Isihasmului Neofitian este să Intri 
în Hristo-Iconizarea Mistică. La Neofit nu este Puterea 
Numelui lui Iisus, ca la Ruşi, ci Puterea Hristo-Iconizării 
Activului Persoanei lui Iisus. Pronunţând Numele lui 
Iisus, îţi Hristifici într-adevăr Mintea, dar va fi o „luptă” 
aprigă între conţinuturile păcătoase ale Minţii şi Pronun-
ţarea Numelui. Neofit opreşte această luptă, oprind orice 
Activ de Minte în Gestul tăcut făcut faţă de Activul 
Hristic. 

Această „inactivitate” a Minţii li se pare unora un fel de 
„de-personalizare”. În Specificul Pustnicului Neofit, prin 
faptul că Activul Hristic este al Persoanei Hristice, tu 
Intrând în acest Activ, te vei Personaliza refăcându-se în 
tine toate de-personalizările cauzate de păcat. Mai mult, 
Pustnicul Neofit mai foloseşte şi o Uşă, mai sigură, de 
Intrare spre Activul Hristic, şi anume Icoana de Creaţie a 
Maicii Domnului care Naşte şi Întrupează pe Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu.  
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Icoana de Creaţie 
(Maica Domnului) (1) 

Neofit Pustnicul foloseşte, în Specificul Practicii sale Isi-
haste, Taina Întrupării Hristice prin Icoana de Creaţie care 
este Maica Domnului. Aici vom reda doar atât cât este 
necesar ca să se poată începe prima Treaptă a Practicii 
Isihaste în caracterul Carpatin.  

Noi avem Arătarea lui Hristos prin Naşterea Sa din 
Maica Domnului. Aşa, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul 
Dumnezeiesc Hristic este Icoana Isihasmului. Începătorul 
care vrea să se iniţieze în Practica Isihastă trebuie să treacă 
prin „Creşterea deodată cu Pruncul Hristos” care se 
Întrupează în lume. 

Taina Creaţiei este legată direct de Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, şi fiecare Creatură are în ea Taina-Întrupării 
Hristice. Neofit este un Hristolog maxim. Toată Creaţia 
„trece” prin Hristos şi se face Trupul Mistic al Său. Ca 
Practică (l şi 2), trebuie să se mai adauge şi Icoana Maicii 
Domnului.  

Gestul Iconic pe care-l indică Neofit la început nu este 
direct faţă de Persoana Hristică în Sine, ci faţă de Icoana 
de Întrupare. Aşa, se începe cu un Imn care se Citeşte în 
faţa Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul Hristic în Braţe 
(vezi Practica Isihastă). Acest Imn este mai mult Ritual 
Gestic decât Rugăciune propriu-zisă. În fiecare zi, fă acest 
Imn-Acatist, chiar mecanic şi fără să ştii prea multe despre 
el, şi va produce în tine acea Deschidere de Duh necesară 
Practicii Isihaste.  

Fă rost de o Icoană cu Maica Domnului şi de Acatistul 
Său şi începe Practica Gestului Ritualic faţă de aceasta. 
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Dacă poţi, aprinde şi o Candelă sau măcar o Lumânare. 
Poţi folosi şi tămâie. Încearcă să Descoperi Gestul Ritualic 
Sacru. Pruncul Hristos din Braţele Maicii Domnului va 
deveni tot mai Viu şi te vei simţi atras de El. Respectă 
indicaţiile din Practica (1 şi 2) ca să treci de la Iconicul de 
Zugrăvire la Prezenţa Suprareprezentării Persoanei. 

 
Acatist 

(gr. Akathistos – Imn ce se ascultă stând) 
 
Cele mai cunoscute acatiste sunt al Maicii Domnului, al 

Domnului Iisus, al Sfintei Cruci şi al unor Sfinţi mai de 
cinste, ca Sfântul Nicolae, Sfântul Gheorghe, Sfântul Mina 
ş.a. Acatistul este un Imn compus din 12 Condace şi 12 
Icoase, cu un Tropar şi un Condac care se cântă pe larg şi 
în mod deosebit. În multe părţi, Slujba Acatistului a 
căpătat chiar un Ritual aparte, căruia i se atribuie Harisme 
speciale, de tămăduiri mai ales. Pustnicul Neofit cerea 
Ucenicilor săi, ca o Regulă strictă, să facă în fiecare zi 
Acatistul Maicii Domnului. El însuşi a murit făcând acest 
Acatist. Majoritatea îl învaţă pe dinafară. 

 
Dumnezeu (1) 

(gr. Theos; lat. Deus, Dominus Deus – Zeul Domn,  
Stăpân, Fiinţa Supremă Personală) 

 
Ca Practică Isihastă, mai este nevoie şi de o însuşire 

minimă, măcar la început, a unei Teologii Mistice Creştine. 
Şi Taina Persoanei lui Dumnezeu este Prima. El este 
Dincolo de toate Chipurile şi de toate Reprezentările de 
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Creaţie, iar noi nu putem Vorbi despre El decât în măsura 
în care El însuşi se descoperă-Revelează. Iar Revelaţia 
începe cu Vechiul Testament şi se continuă cu Noul Tes-
tament Hristic. 

Ce trebuie ştiut de către Practicianul Isihast începător 
este faptul că Dumnezeu este Fiinţa Absolută care a Creat 
Lumea şi faţă de care fiecare Făptură Creată are un Raport 
de Răspuns Specific. Mai mult, Viaţa Creată nu se poate 
„despărţi” de Prezenţa şi Acţiunea lui Dumnezeu pe care 
o are faţă de Creaţia Sa, orice „gol” de Divin aducând 
„moartea”.  

Nu încerca, începător fiind, să-ţi imaginezi pe Dumnezeu 
sau să-L răstălmăceşti cu propria ta Minte confuză şi fără 
Vederea de Duh. Creştin fiind, trebuie să ştii că Chipul lui 
Dumnezeu este prin Chipul lui Hristos, Fiul Său care Vine 
în Lume cu Arătarea Tainei Chipului Divin care nu se 
poate Vedea direct de către noi, condiţia de Creaţie. Şi 
Icoana Întrupării lui Hristos este Ochiul prin care şi noi 
trebuie să Privim. Totuşi, câteva noţiuni şi de Teologie 
Fundamentală sunt necesare. 

După Revelaţia Biblică, Dumnezeu este Fiinţă Triper-
sonală şi Energii Harice Necreate. Unii confundă Teologia 
cu Ontologia (domeniul Fiinţei ca origine în sine). Per-
soanele Treimice ne sunt Descoperite de către Fiul Hristos 
care ne Vorbeşte de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul şi 
de Dumnezeu Sfântul Duh. 

„Mergând, învăţaţi toate neamurile, Botezându-le în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 
19). Dumnezeu se Numeşte pe Sine în faţa Lui Moise ca: 
„Eu Sunt Cel Ce Sunt” (Ieş. 3, 14). El este Taina Supremă şi 
de aceea pentru a Vorbi despre El este nevoie tot de 
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Relatări Tainice. Şi Vechiul Testament şi cel Nou folosesc 
numai categorii Personale, referindu-se la „Dumnezeul 
Cel Viu” (Isaia 40; Daniil 6, 20; Fapte 14, 15).  

Întruparea Fiului dezvăluie caracterul Viu, cu adevărat 
Personal, al unui Dumnezeu Plin de Iubire pentru Creaţia 
Sa. 

Începând cu Sfântul Maxim Mărturisitorul şi continu-
ând cu Sfântul Grigorie Palama, Teologia Creştină capătă 
şi „Autoritatea” unei Spiritualităţi Culturale. Mai ales în 
primele veacuri Creştine a fost o confruntare aprigă între 
Teologie şi curentele filosofice antice. Marii Teologi Creş-
tini au fost şi mari învăţaţi care au concretizat şi o Teologie 
de Spiritualitate generală. 

Deocamdată, aici nu ne oprim decât la o privire su-
mară, ca să nu aglomerăm Mintea celor ce vor să Practice. 
Insistăm însă şi aici asupra Specificului Pustnicului Neofit. 
Pentru acesta, Dumnezeu este în primul rând Taina în 
Sine a Icoanei de Persoană. Creaţia este „după Chipul şi 
Asemănarea Sa” (Facere 1, 26). Chipul lui Dumnezeu, în 
viziunea Pustnicului, este Chipul Iconic Personal.  

Dumnezeu nu este doar o Divinitate, ci este Chip de 
Dumnezeu Persoană. Lumea Creată, la rândul ei, are Chip 
de Creaţie, fiecare în Specificul său. Ca Practică, are mare 
importanţă a face Hristo-Iconizarea tuturor. Pentru că 
Hristos este Arătarea tocmai a Chipului lui Dumnezeu Cel 
de Taină. 

„Să începi a Vedea Lumea în Taina Chipului lui Dum-
nezeu”, acesta este dictonul Specificului lui Neofit, adică 
„prin Chipul Icoanei”, făcând din fiecare Înfăţişare a Lumii 
o Reprezentare Iconică a Chipului lui Dumnezeu care se 
Întrupează în Făpturile Sale ca să le dea Fiinţă şi Viaţă.  
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Să Vezi Lumea ca pe Trupul Iconic al lui Hristos. Dacă 
Numele de Dumnezeu este Prima Lui Reprezentare, odată 
cu aceasta este şi Taina Chipului Iconic. Dumnezeu şi 
Chipul Iconic sunt sinonimi şi deodată. În Sine, Dum-
nezeu este Chip Iconic ce nu poate fi Văzut de Creaţie, iar 
în Arătare este tot Chip Iconic, dar accesibil nouă.  

Neofit nu face Metafizica Mistică a Minţii, aceea de a 
conceptualiza pe Dumnezeu printr-un Nume, ci face 
Metafizica unui Chip Personal a cărui Percepere este 
Chipul Iconic. Iconic-Persoană-Dumnezeu sunt pentru 
Neofit deodată şi fără despărţire. Numele de Dumnezeu 
este Identitatea, Persoana este Distincţia Numelui şi 
Iconicul este Arătarea de Taină a Numelui şi Persoanei.  

Deci, ca Specific Carpatin, Dumnezeu este Chip de 
Icoană în Sine în care Subzistă Numele şi Persoană. Aşa, 
ca Practică Mistică, tot Activul Mistic este faţă de Iconicul 
lui Dumnezeu şi prin acesta. Fără Iconicul Hristic, Chipul 
lui Dumnezeu este doar o conceptualizare a Minţii, ce 
poate cădea uşor în închipuire.  

Iconicul Hristic este o Realitate faţă de care Mintea nu 
mai face „mentalizare intramentală”, ci Gest de Închi-
năciune prin „tăcerea-Isihia” Minţii care Primeşte în sine 
Chipul Iconic, „peste” Propria Minte. Iconicul Vine El 
Însuşi ca şi „Conţinut” care se Uneşte cu cel al Minţii şi 
Iconizează Mintea, dându-i acea Transfigurare Iconică. 

Cel mai important pentru Specificul lui Neofit este aceas-
tă Prefacere a Componentelor-Conţinutului nostru Pro-
priu prin Iconicul Hristic, dar fără să se distrugă Natura 
noastră, ci „lărgind-o” şi dându-i tocmai posibilitatea de 
Participare la Divinitate cea de Dincolo de Natura-Firea 
creată. Mintea trebuie să intre în Hristoiconizare. Neofit 
face aceste „lărgiri mistice”. 



328 

Chipul lui Dumnezeu nu este considerat a fi doar 
„Adâncul din Minte”, acel Raţional Divin care să Raţiona-
lizeze iraţionalul Trupului9. Pentru Neofit, Chipul lui 
Dumnezeu este Pecetluit peste „toată” Fiinţialitatea noas-
tră, în care Intră deodată şi Mintea, şi Trupul, în aceeaşi 
Hristo-Iconizare.  

La Filocalici, Activul nostru este pe primul plan faţă de 
Chipul lui Dumnezeu. Ca Răspuns Specific Neofitian, 
Activul Iconic Hristic Primează, tu fiind la început „pasiv” 
faţă de Activul Divin, urmând apoi şi Activul tău ca Răs-
puns de Asemănare, după ce se face Hristo-Iconizarea. 

Aşa, Chipul lui Dumnezeu ca Iconic este mai mult decât 
Chip de Dumnezeu „în relaţie cu lumea”. Dumnezeu nu 
este un Nume „funcţional”, ci un Supranume Sacru în 
Sine, Iconic, datorită căruia El Însuşi este (numit) mai întâi 
Dumnezeu în Sine şi, prin acesta, şi Dumnezeu pentru 
Creaţia sa. Acest Chip de Dumnezeu Intrafiinţial este 
Iconicul Divin Neofitian.  

Filosofii antici consideră pe Dumnezeu o Divinitate 
Fiinţială care în „afară şi faţă de creaţie” se face un aşa-zis 
„Dumnezeu”. Filon zice că este un Dumnezeu fără Nume 
în Sine şi un Dumnezeu cu Nume şi Numiri în „afară” de 
Sine. 

Neofit Carpatinul vede Chipul de Dumnezeu ca Origine 
a Divinului, altfel Fiinţa nu ar fi Divinul, ci altceva, spre 
exemplu „materia”, cum susţin materialiştii. Aşa, Chipul de 
Dumnezeu Intrafiinţial este Originea chiar a Fiinţei Divine, 
                                                        
9 Dumitru Stăniloae, Dogmatica, E.I.B.M.B.O.R., 1978, p. 375, cap. 
Constituţia Omului. 
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este Esenţa Supraesenţială de care vorbeşte Sfântul Dionisie 
Areopagitul. 

Chipul de Dumnezeu este Iconicul în Sine al Fiinţei 
Dumnezeieşti, prin care Însăşi Dumnezeirea este. Noi nu 
ştim Chipul lui Dumnezeu, dar ni se Revelează Asemă-
narea Sa care este Numele Iconicul Chipului din Adânc. 
Pentru Neofit, ca şi pentru Evrei, Numele este tot una cu 
Chipul, de aceea e „Înfricoşător”, este Numele Domnului, 
şi cine nu-L Spune cum trebuie şi în anume condiţii este 
„mistuit cu moartea”. Moise, pe Sinai, Pronunţă Numele 
lui Dumnezeu şi scapă de sabia Îngerului care-i probează 
condiţia de vrednicie. 

Aşa, Numele Iconic al lui Dumnezeu în Creştinism este 
precum Tablele Legii, cele Scrise direct de Degetul Divin. 
Numele lui Iisus Hristos Vine din Cer, prin Îngerul 
Gavriil, la Vestirea Naşterii Sale din Fecioară. Deci nu este 
o „Numire” pe care o face Creaţia, după Chipul ei, ci Vine 
de la Însuşi Dumnezeu care se Numeşte pe Sine şi se 
Revelează.  

Specificul Pustnicului Neofit este această Supra-sacra-
lizare a Numelui lui Dumnezeu ca Iconic Divin în Sine, 
faţă de care trebuie să faci Gest de Închinare şi cu „înfrico-
şare mare”, apoi şi Numirea lui. Practica Isihastă a lui 
Neofit nu este Pronunţarea Numelui lui Iisus, ci Gestul faţă 
de Iconicul Numelui care are în Sine Numele, dar ca 
într-un Chivot ce se deschide mai târziu, ca Citirea 
Evangheliei de la Liturghia Euharistiei Hristice în care se 
face Unirea Trupului Iconic Cosmic. 
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Practica (3) 

Nu uita ca zilnic să faci Acatistul Maicii Domnului sau 
măcar să Îngenunchezi câteva minute în Faţa Icoanei Sale, 
cu Gestul Iconic în care să te Deschizi şi să-ţi Linişteşti 
destructurările inerente Vieţii obişnuite.  

Când faci Gestul Iconic, să fie cu toată Fiinţa ta, ca 
într-o „Baie” Sfântă, ca sub Acţiunea unei Supralumini a 
Soarelui Hristic. Să te laşi Pătruns până în adânc de 
Lumina lui Hristos în care să te „odihneşti-linişteşti”. Eşti 
cu Mintea tulbure, cu Trupul plin de nelinişte, cu Inima 
mâhnită şi ruptă de sentimente contradictorii...  

În Gestul Iconic, lasă-le să curgă în Supralumina lui 
Hristos, ca să le Prefacă El în ceea ce Ştie şi cum Vrea. Ai 
astfel o Posibilitate în care toate problemele se pot rezolva, 
tu primind Puterea de a le face faţă.  

Nu te forţa să-ţi stăpâneşti gândurile şi pasiunile, nu 
face concentrare de Minte, lasă totul să curgă, până la 
ultima picătură. Tu rămâi doar neclintit în Gestul Iconic, 
în care te cufunzi şi unde te poţi „spăla” de toate. Fii 
Pasiv, chiar dacă totul în tine se mişcă şi se agită încă. Să le 
scoţi tot mai mult în afara ta, în tine să te simţi uşurat şi 
eliberat de toate.  

Doar în „jurul” tău să-ţi mai menţii o oarecare percepe-
re de tine însuţi, în tine să devii tot mai Pasiv, dar, atenţie, 
nu „gol”, ci „golit” de toate neliniştile tale. În tine să fie cât 
mai multă Isihie, iar în afara ta, în jurul Fiinţei tale, tot va-
carmul şi luptele tale. Aici, în Exterior, este totodată 
Activul Iconic Hristic, care intră El direct în raport cu cele 
ale tale. 

Să nu cazi în închipuiri, gândindu-te în ce fel Iconicul 
Hristic face „Ordinea”, ci să menţii doar Gestul Iconic, tot 
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ceea ce se face fiind într-un „foc” pe care nu este voie să-l 
Vezi şi nici să-l simţi. Acesta Lucrează în Taină, acolo unde 
nu ai voie să te uiţi ca să nu faci „profanarea” Sacrului. 
Dacă pari că pari că „somnolezi”, nu te speria, reînno-
ieşte-ţi Conştiinţa Gestului Iconic prin Reamintirea Supra-
reprezentării Persoanei Hristice. 

Dacă simţi nevoia să şi Pronunţi Numele lui Iisus, o 
poţi face, dar la intervale rare şi cu intensitate de Gest de 
Închinare. De Nume să-ţi fie „frică” deocamdată, dar să-L 
Doreşti. 

Închinarea în Gest şi Dorirea de a ajunge la Numele 
Preasfânt al lui Hristos să fie tot Activul tău, în rest fii 
Pasiv şi cu Aşteptarea de Taină Mistică. Atenţie, să nu laşi 
Mintea să fie centrul Conştiinţei. Toată Conştiinţa ta să fie 
„mutată” în Iconicul Hristic. Să nu anihilezi Mintea, aşa 
cum se face în Meditaţia Transcendentală, ci „mută” doar 
„locul” din Mentalul Propriu în Supramentalul Iconic 
Hristic. 

De asemenea Mintea, deşi o laşi Pasivă, fără Activ Men-
tal, trebuie să o ţii „trează” prin Conştiinţa Gestului faţă 
de Iconicul Hristic, cât şi a Suprareprezentării Persoanei 
Hristice. Atenţie, să nu fie ca o Minte „ieşită” în afară din 
Corp, ci ca o Intrare a Fiinţei tale Întregi, Suflet şi Corp, în 
Iconicul Activului Hristic care, prin Minte, se „Identifică” 
pe sine. 

Conştiinţa noastră o avem prin Minte, dar Mintea nu 
este o „entitate” de sine, ci o Capacitate a Întregii Fiinţe, 
Suflet şi Corp, de a le Reprezenta şi de a le da Identificarea 
de Distincţie. Mintea este „Autodistincţia de sine”, dar 
Distincţia Întregii Fiinţialităţi Proprii. Mintea nu este în-
suşi Sufletul sau Spiritualul care se poate „detaşa” de 
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Corp, ci Mintea este Distincţia de Conştiinţă a Sufletului şi 
Corpului deodată. 

Unii fac „dedublarea” prin „ieşirea Minţii” în afara Cor-
pului, ceea ce este o „falsă ieşire”, o „auto-mentalizare 
peste propriul Mental”, care înseamnă „proiecţia de sine” 
în dublă realitate. Aici este ocultismul magic al Minţii în 
care cad mulţi mistici. 

Neofit Pustnicul are o „frică” teribilă de acest „magism 
mistic”, de aceea „opreşte” total la început orice Activ de 
„Minte prin Minte”. Şi aceasta o face prin „mutarea locu-
lui” Minţii din Minte în Iconicul Hristic, unde Primeşte 
„peste” Minte Hristo-Iconizarea. Aici este Specificul Carpatin 
al lui Neofit. 

Filocalicii menţin un Activ de Minte prin Propria Minte, 
prin Introducerea Numelui lui Hristos în Minte, ca repe-
tare Pronunţiativă, ca o Prefacere a Minţii, care însă cer 
mult control din partea unui Duhovnic iscusit. Specificul 
lui Neofit pare mai eficient pentru noi, cei de astăzi, care 
avem un Mental foarte poluat şi nu beneficiem de Duhov-
nici Isihaşti. Deci, atunci când Intri cu Mintea în Gestul 
Iconic, Intri totodată în Activul Prezenţei Hristice. Şi „Aici, 
în Iconic”, Mintea să Păstreze o Conştiinţă atât de Proprie 
Fiinţă, cât şi de Iconicul Hristic. Şi în acest Gest Conştient, 
Mintea să stea Pasivă, să Intre Hristo-Iconizarea în Minte, nu 
Mintea să facă Activul Hristificării. Mai mult, Mintea să 
nu Coştientizeze, ca Mental, cum Lucrează Iconicul, ci să 
se lase Pasivă şi tăcută în Taina Iconizării. Mintea să lase 
să curgă tot conţinutul Mental în Iconic, iar Iconicul Tainic 
să Pătrundă în Minte fără ca Mintea să Conştientizeze 
deocamdată aceasta. Toată Conştiinţa să fie pe „Starea 
pasivă în Iconic”. Se va face o Supra-Personalizare prin 
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Personalizarea Hristică. Mintea va căpăta Gustul de a se 
Odihni în Iconic şi nu-i va mai plăcea propria „natură” de 
Minte, ci Supranatura Iconică. Obişnuieşte-ţi Mintea să nu 
fie doar o „proiecţie”, o subtilizare Spirituală, ci Ochiul 
Conştiinţei Întregii Fiinţe Proprii. Mintea este Uşa Fiinţei 
prin care Primeşti şi totodată te Orientezi şi scoţi spre 
Comunicare cele ale tale. Mintea este „Vederea deodată a 
Întregii Fiinţialităţi”. Să te obişnuieşti să Vezi cu Mintea, nu 
prin „sediul” Capului, ci al Întregii tale Fiinţe de Interior şi 
Exterior deodată. 

Filocalicii introduc Mintea în Inimă tocmai ca să Deschi-
dă această Vedere Totală Fiinţială. Neofit o introduce în 
Iconicul Hristic, ca să o scoată total din „auto-menta-
lizare”, ca să lase Fiinţa ta „Liberă” spre Hristo-Iconizare. 
Dacă opreşti Mintea tot în Fiinţa ta, Conţinuturile Fiinţei 
se menţin în Formele Mentale proprii şi cu greu se poate 
face Iconizarea. Scoţând „Forma Mentală”, Fiinţa ta poate 
lua uşor Forma Iconizării Hristice. 

Mintea noastră este îmbâcsită de „formele păcatului”. 
Intrând în Iconicul Hristic, aceste „forme anormale” se 
văd în gol, fără suport şi aşa Mintea va primi Potenţa 
Virtuţilor Hristice prin care va Răspunde apoi Iconicului. 
Neofit consideră că mai întâi trebuie această Intrare în 
Iconic, ca să poţi face apoi Virtuţile. Unii mistici reco-
mandă direct Virtuţile care se fac tot după „formele pro-
prii”. Neofit vede Virtutea ca Supraformă Iconică „peste” 
propriile Forme. 

Practică astfel, zilnic, câteva minute şi această modalita-
te de Specific Carpatin. Poţi face aceasta după Acatist sau, 
dacă eşti obosit, şi înainte, dar şi fără Acatist. 
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Dumnezeu (2) 
(Theotis-Fiinţa Divină) 

 
Trebuie avută în vedere şi o Teologie Mistică, în paralel 

cu Practica, făcându-se astfel o Identificare reciprocă. Unii 
neglijează Teologicul, reducându-l doar la câteva „formu-
le” rigide. Mai ales pentru cei obişnuiţi cu o Cunoaştere de 
Cultură Spirituală este nevoie şi de o „Cultură Teologică”. 

Unii caută în Teologicul Mistic tot „speculaţiile” de In-
telect care le împiedică, însă, tocmai acea „Înţelegere de 
Taină” ce este a Duhului, este Iconizarea Intelectului. De 
aceea, Filocalicii fac Pronunţarea Numelui lui Iisus şi 
coborârea Minţii în Inimă, acolo unde este Duhul, ca să 
dea Intelectului şi Vederea de Taină. 

Neofit are Specificul Iconizării Directe a Intelectului. 
Teologia Creştină Ortodoxă, a Sfinţilor Părinţi, consideră 
că a Vorbi despre Fiinţa lui Dumnezeu este cu putinţă 
doar în Relaţie cu Fiinţa noastră de Creaţie. Dumnezeirea-
Esenţa nu poate fi Cunoscută în Fiinţa Sa, ci doar în Des-
coperirile Sale. Natura-Firea Fiinţială Divină este Unicul 
Absolut, Fiinţialitatea în Sine, care se Distinge în Cele Trei 
Ipostasuri Fiinţiale – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 

De aici, în sens Teologic, cele Trei Repere ale Categoriei 
de Fiinţă, ca „Esenţă, Natură şi Distincţie”10. Fiinţa lui 
Dumnezeu este Taina Tainelor care, însă, se Descoperă şi 
nouă după „Ochii de Creaţie”. Dumnezeu nu se „ascunde”, 
ci Creaţia Îl poate Percepe doar în Categoriile de Creaţie. 
Iar Instrumentul nostru de Cunoaştere de Creaţie este 
                                                        
10 Pe larg, vezi la Vladimir Lossky, Vederea Lui Dumnezeu, Ed. Deisis, 1995 
şi la Pr. I. Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, E.I.B.M.B.O.R., 1994. 
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Intelectul cu Raţiunea sa. De aici afirmaţia că Mintea 
noastră este tocmai Chipul lui Dumnezeu Transpus în 
Creaţie, ca prin El să putem şi noi Cunoaşte pe Dumnezeu. 
Unii renunţă total la orice „raţionament” cu privire la 
Divinitate. 

Ca Mistică Elevată, Dialogul nostru cu Divinul nu poate 
fi „orb”, de „simţire pe întuneric”. Tradiţia Patristică vor-
beşte de o Cunoaştere Catafatică (prin Descoperiri-Reve-
laţii) şi de una Apofatică, Negrăită-Tainică, ambele însă 
oprindu-se la „Hotarul Fiinţei” unde nu se poate intra. 
Prin Capacitatea noastră de Creaţie, putem totuşi Percepe 
Divinitatea ca pe o Realitate. 

Chiar dacă mereu trebuie să „treci” Dincolo, cele de 
„Dincoace” sunt Arătările Reale ale lui Dumnezeu. Fru-
mosul Fiinţial al Divinului este Dincolo de toate catego-
riile de Creaţie, dar tot Frumosul din Creaţie este o Ase-
mănare ce „Izvorăşte” din Divin şi pentru noi această 
Transpunere este o Realitate Divină. Este o Cunoaştere 
Naturală din Creaţii şi una Supranaturală prin Lumina 
Harică Excepţională. Pentru Practica Mistică, cea mai 
importantă Arătare este Persoana. 

Dacă Fiinţa în Sine nu o putem Percepe, Persoana 
Fiinţială are totuşi o Comunicabilitate cu noi, Creaţia. În 
Vechiul Testament, Dumnezeu Cel Personal Comunică 
Real cu Proorocii. Moise Vorbeşte cu Adevărat cu Persoana 
lui Dumnezeu. Misticile antice filosofice fiind „imperso-
nale”, doar de Divinitate în Sine, fac tot felul de speculaţii. 

În sens Creştin, Dumnezeu şi Persoana Sa sunt deodată 
şi fără despărţire. Dumnezeu este Nevăzut, dar Persoana 
Sa Se Descoperă. Persoana este Taina Iconicului pe care 
insistă Pustnicul Neofit. Aşa, Mistica Isihastă Vorbeşte de 
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Dumnezeu doar ca Persoană şi aceasta este în Legătură 
Directă cu Treimea de Persoane Dumnezeieşti. Persoana 
este Fiinţa în Comunicare. Noi nu putem Intra în Fiinţa lui 
Dumnezeu, dar avem acces la Comunicarea cu Dumnezeu. 

 

Treime (1) 
(gr. Trias; lat. Trinitas) 

 
Ca Revelaţie Creştină, nu se poate Vorbi despre Dum-

nezeu decât ca Treimea de Persoane Fiinţiale care sunt 
Taina Unicului Dumnezeu în Trei Persoane, fără să fie Trei 
Dumnezei în sine, ci un Unic Dumnezeu în Trei Distincţii 
Egale, neamestecate, nedespărţite şi deodată. 

Sfinţii Părinţi se feresc să facă „speculaţii” asupra 
acestei Taine Negrăite, dar vorbesc de Chipul Treimii 
Divine ca să Descopere Chipul de Creaţie, care este „după 
Chipul lui Dumnezeu”. Identitatea noastră, ca Chip de 
Fiinţă Creată, este în Chipul de Fiinţă a lui Dumnezeu. 
Aşa, Reperele de Revelaţie asupra categoriei de Fiinţă 
Divină ne sunt necesare. Practica Mistică Isihastă este, fără 
acestea, lipsită de „Identitate de sine”.  

Dumnezeu a Creat o Fiinţă Creată Capabilă să Răspun-
dă Personal faţă de Creator. Aşa, Mistic Isihast, Chipul lui 
Dumnezeu din Creaţie este tocmai Chipul de Fiinţă 
Personală. Îndeosebi pentru Neofit Pustnicul, Carpatinul, 
ceea ce Reprezintă Fiinţa noastră este Chipul de Persoană 
care este mai mult decât „Inteligibilul-Nous” din adâncul 
Făpturii noastre. Şi Chipul de Persoană Creată, de ase-
menea, este legat de Arhechipul de Treime. 
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Redăm pe scurt Învăţătura Sfinţilor Părinţi Răsăriteni 
asupra Tainei Treimii11. Dumnezeu este Unul în Trei Per-
soane, o Unică Fire-Natură, o Energie Harică şi o Lucrare 
Comună. Este o Identitate de Natură-Fire, ca Trei Speci-
ficuri de Aceeaşi Fire. Firea nu se poate concepe în ea 
însăşi, în afara Persoanelor Treimice în care Subzistă. 
Fiecare Ipostas se vede prin Celelalte. Sfântul Grigorie de 
Nazianz zice că: Tatăl este Izvorul Dumnezeirii (Arche), 
Nenăscut-Necauzat; Fiul Se Naşte din Tatăl şi Sfântul Duh 
Purcede tot din Tatăl ca Unic Izvor-Origine a toate. „Totul 
Vine de la Tatăl, trece „prin” Fiul „în” Sfântul Duh”. În Sine, 
Treimea are o Mişcare de Perihoreză, de Întrepătrundere şi 
Comunicare Pefectă. Dumnezeirea este Substanţa Fiinţială în 
Sine (Ousia) Comună, este Esenţa. Firea este la fel, Comună, 
este Natura. Persoana şi Treimea de Persoane sunt 
Subiectele care Asumă în mod Personal-Specific Substanţa şi 
Natura Fiinţială. 

„Eu şi Tatăl Una suntem”. „Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl 
este întru Mine”. Deci trebuie să păstrăm şi pe Dumnezeu 
Unul, dar să Mărturisim şi pe Cele Trei Ipostasuri, după 
cum zice marele Grigorie, şi pe Fiecare cu proprietatea lui 
Personală. Căci se „Împarte”, dar „Neîmpărţit”, şi se 
„Uneşte”, dar „Deosebindu-Se”. De aceea, Tainice sunt şi 
Împărţirea şi Unirea”12. Deci Treimea şi Persoana sunt 
Chipul şi Asemănarea Chipului lui Dumnezeu Însuşi, 
după care suntem apoi Creaţi şi noi. 

 
                                                        
11 Cf. Pr. I. Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă. 
12 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre Dragoste II. 29, Filocalia 2, 
pp. 60-61. 
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Practica (4) 

În paralel, Practica şi Învăţătura Sfântă duc la acea Reuşi-
tă Sănătoasă şi veridică. De aceea nu se poate una fără alta. 
Anticii făceau din Învăţătura Sacră o Taină doar pentru 
„iniţiaţi şi privilegiaţi”. Cine reuşea să „afle” Învăţătura 
sacră, acela „reuşea” şi Practica. Cei din vechime, pentru o 
Învăţătură Sfântă îşi sacrificau averea şi chiar se făceau 
slugi şi robi. Cum zice şi Evanghelia, cel care vrea „Co-
moara din Ţarină” îşi vinde totul ca să câştige Ţarina şi, cu 
ea, Comoara. Ţarina este Învăţătura şi Comoara este Prac-
tica.  

Noi astăzi avem Învăţătura la dispoziţie, fără restricţii, 
dar nu mai Practicăm. Cei ce doresc Taina Vieţii Isihaste 
trebuie să aibă „râvna” Practicii, care se susţine prin „exer-
sarea” volitivă peste toate piedicile. Pustnicul Neofit, pe 
care noi îl evidenţiem, cere Ucenicilor săi menţinerea cu 
stricteţe a „Regulii Practice Zilnice”. Nu te angaja la cine 
ştie ce „fapte mari”, ci la puţin, dar „susţinut”. 

Din cele relatate până aici, ai priceput cât de cât că 
Iconicul Hristic este toată „cheia” Specificului Carpatin al 
Pustnicului Neofit. Dar Iconicul, în sensul respectiv, 
înseamnă tocmai Hristo-Forma. Iconic înseamnă „Chip în 
Formă de Distincţie”. Deci Taina Iconicului este Distincţia 
într-o Anume Formă-Model. Atenţie să nu se confunde cu 
„limitarea”. 

Mistic şi Teologic Creştin, Chipul este Adâncul Fiinţei 
în Sine care se Distinge prin Asemănarea Sa, ca Persoană-
Forma Chipului Celui Dincolo de Formă. Dar Distincţia ca 
Formă nu este „limitarea şi încorsetarea” Chipului, ci, 
paradoxal, „Lărgirea fără limite” a Chipului, care în toate 
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Lărgirile Sale nu se „schimbă”, ci „ia” Formă ca Deschi-
dere de Chip în Sine şi peste Sine. 

Un Chip închis în Sine, ca şi un „infinit tot închis în 
sine”, nu este admis de către Teologia Creştină. Chiar zisul 
„infinit” al Fiinţei Absolute este o „închidere în infinit” 
dacă nu-şi „depăşeşte” propriul infinit. Şi această „depăşire 
de Taină” este tocmai Forma care „Cuprinde” infinitul, ca 
ceva paradoxal „peste” infinit, care face o „infinitate şi de 
interior, şi de exterior”, ca „infinitate completă”, nu doar 
într-o singură „direcţie”, ca la antici. „Forma ca infinit 
peste infinit” este aşa-zisa Distincţie de Teo-Formă a Per-
soanelor Treimice.  

A „Cuprinde infinitul” este o „imposibilitate”, şi atunci 
Forma care totuşi Cuprinde infinitul este şi aceasta un 
„Infinit peste infinit”. Forma este cea mai enigmatică pro-
blemă a fizicii şi a chimiei. Conţinutul unei Substanţe 
tinde spre o Formă şi nu poate fi Substanţă „fără” Formă. 
Mistica Teologică dă explicaţia prin afirmaţia că Forma 
este „Conţinutul Conţinutului”, orice Conţinut Îmbrăcân-
du-se într-un Propriu Conţinut, ca Permanenţă de Con-
ţinut. Şi astfel, Forma „poate” Cuprinde infinitul Con-
ţinutului, pentru că este tot Conţinut-infinit, dar în 
Cuprindere de Sine. Dacă Infinitul nu s-ar Cuprinde pe 
Sine, nu ar fi un Infinit în Deschidere, ci în închidere.  

Infinitul Fiinţial Creştin este Cel Viu şi în Deschidere, 
de aceea Forma este Viul-Conţinutul. Iată fundamentarea 
Mistică a Iconicul Persoanei, ca Viu de Fiinţă „peste” 
Fiinţă şi în Comunicare de Cele ale Fiinţei, fără ca să 
„schimbe” sau să se „intre” în Fiinţă. Ca Practică, Viul 
Formei este însuşi Activul mistic. 
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Practic, astfel trebuie să Conştientizezi tot mai mult că 
tu „Intri” într-o Formă Iconică. Filocalicii au o Formă de 
Interior, de aceea merg pe Specificul Activului Minţii 
directe. Specificul Pustnicului Neofit are Forma Iconică de 
Cuprinderea Interiorului, care însă este „tot” Interiorul, 
dar, paradoxal, „Interior scos în Exterior”. Aşa, Mistica lui 
Neofit nu este „Intrarea în Fiinţă”, ci Participarea la un 
Fiinţial de „Formă Fiinţială”. Pentru Neofit, Forma este 
Taina în Arătare a Nearătatului Interior; şi la Cele Arătate 
se poate Participa. Şi Arătarea este Sacră, ca şi Interiorul, 
de aceea Forma de Arătare este Iconicul Chipului Celui 
Dincolo de Arătare. 

Taina Formei Fiinţei Divine este „Întoarcerea” Infini-
tului „Înapoi şi peste” Sine, ca o „Îmbrăcare” a Infinitului 
cu Propriul infinit. Şi această Formă Fiinţială este Însăşi 
Persoana-Distincţia de Sine a Fiinţei. Şi Specificul Formei 
este că poate Pătrunde în Interiorul Fiinţei, că este 
„Interiorul făcut Exterior”. 

Ca Practică, încearcă să Intri tot mai mult în această Tai-
nă a Formei Iconice Divine în care trebuie să te Prefaci, să 
te Iconizezi. Neofit recomandă un Model de acest fel, prin:  

– Gest de Închinare; 
– Gest de Intrare;  
– Gest de Iconare a celor din jur.  
Aşa, zilnic, toate mişcările tale să fie mai întâi ca o În-

chinare Adusă Domnului Iisus care a Creat totul. Faţă de 
orice obiect sau altă Persoană, fă Gestul Formei de Închi-
nare ca „Gest Sacru de Salut”. Fă o discretă „Plecăciune” 
la orice mişcare. Această Formă de Gest te va obişnui să 
„respecţi” orice lucru. Dacă Filocalicii se silesc să Pronunţe 
neîncetat Numele Domnului Iisus, ca Specific Neofitian 
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silinţa este de a face Gest de Închinare faţă de orice şi la 
orice mişcare. Aceasta va deveni, cu timpul, o obişnuinţă. 
La fel este Gestul de „Intrare în Iconic”. La orice mişcare şi 
stare a ta, să Conştientizezi că Intri Permanent în Acel Viu 
Hristic care este peste tot şi mai ales în lucruri şi Făpturi. 
De asemenea, Gestul de Iconare a celor din jur. La toate să 
le dai „Îmbrăcămintea Iconică”. Tot ce este Formă, de la 
cel mai mic obiect, are Iconicul Hristic „peste” înfăţişarea 
sa. Pare nevăzut sau în lipsă. Tu să Îmbraci totul cu 
Iconicul Hristic peste toate considerentele. Să Iconizezi 
totul cu Iconicul Hristic de Taină. Aşa, dându-le la toate 
Forma Iconică, le „opreşti şi le închizi” toate negativurile 
în Iconic şi aşa Sacralizezi Lumea. Chiar şi celor răi, dă-le 
Iconicul şi vei observa cum parcă toate se schimbă în jurul 
tău. Acestea sunt Primele Virtuţi Hristo-Iconice pe care 
trebuie să le faci. Şi tu Personal, zilnic, stai un timp în Gest 
de Închinare Iconică, cu toată Fiinţa ta. 

Atenţie, Mintea şi Simţirea să fie „tăcute şi pasive”, tu 
să Conştientizezi doar Viul Iconic Hristic în care Intri. 
Atenţia să nu fie „de la tine spre Iconic”, ci de la Iconic 
spre tine. Să nu-ţi creezi impresia că tu „Priveşti” spre 
Iconicul Hristic, ci că Iconicul te „Priveşte” pe tine. Aşa, tu 
vei fi în Isihie adevărată. Dacă te concentrezi şi te forţezi 
să Priveşti tu spre Iconic faci Activ propriu, ceea ce te 
scoate din Pasivul Isihast. Aşa, lasă-te tu „Privit” de Ochiul 
Hristic cel Plin de Iubire, faţă de care tu doar te Închini. De 
asemenea, la orice mişcare Iconică să ai Impresia că 
Hristo-Forma este cea care Activează, nu tu cu Mintea sau 
Simţirea. 

Cånd faci Închinăciunile sau Metaniile, Atenţia să nu fie 
pe mişcările respective, ci pe Iconicul-Formă de Închinare. 
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Să Percepi tot mai mult Forma Iconică în care tu te Perso-
nalizezi ca Asemănare de Iconic Hristic. Neofit Pustnicul 
nu admite concentrarea pe Organele Corpului. Chiar dacă 
ridici Mâinile în Sus sau le duci la Piept, aceste Gesturi să 
fie în Impresia pe Forma Iconică în care Intră Organele 
respective. 

Multe mistici fac un fel de „mistificare pe organe”, ceea 
ce nu se admite în Isihasm. Să Percepi Forma de Închinare 
este Prima Percepere a Iconicului Isihast în Specificul 
Neofitian. Să o simţi până în măduva oaselor şi să o Cul-
tivi în orice mişcare. Filocalic, este Pronunţarea Numele lui 
Iisus care cere Activ Propriu, efort de Minte şi Voinţă. 
Neofit scuteşte pe începători de acest efort, de care sunt 
capabili foarte puţini. Gestul Iconic se face mai uşor. Ca 
Practică, poţi să alternezi ambele modalităţi. Iconicul de 
Pronunţare Cheamă Divinul să Intre în tine, în Inima ta. 
Iconicul de Gest al lui Neofit este o Intrare a ta în Iconic. 
Neofit zice: „Aruncă-te în Braţele lui Hristos, pentru că El 
nu te va respinge. Dacă Îl Chemi, din cauza păcatelor 
poate întârzia să Vină, trebuind o Curăţire mai înainte. 
Aşa, tot Aruncarea directă în Braţele Lui este de preferat”. 

 

Formă 
(Model de Înfăţişare a unui Conţinut;  

Expresia Interiorului într-un Exterior de Asemănare) 
 
Mistica Formei este de mare importanţă în Practică. An-

ticii erau foarte superstiţioşi faţă de orice Formă, conside-
rând că poate produce efecte imprevizibile. Scrierile pri-
mare erau în Forme (ideograme). Se zice că primii Oameni 
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Gândeau în Forme. Copiii gândesc asemenea. Forma se 
consideră a fi Expresia Structurării Conţinutului. Dar în-
săşi Structurarea trebuie să fie tot pe „nişte forme”. Orice 
Structură este o „formă de Interior”. Ideile Arhetipale Pla-
toniciene sunt considerate „Formele ultime” ale Gândirii. 
De aici Mistica Chipului. Creştinismul, însă, deosebeşte 
Chipul ca Esenţă în Sine de Forma ca Distincţie a Chipu-
lui, ca Persoană. Aşa, Conţinutul ca Esenţă are deja Forma 
în sine ca Chip, iar prin Distincţie Forma se face Arătarea 
Chipului-Esenţei. 

Ca Ontologie, Conţinutul este fără Formă şi apoi ia şi 
Formă sau Forma se umple treptat de Conţinut? Se zice că 
doar prin Structurare de Sine Conţinutul ia şi Formă. Dar 
pe ce bază se face Structurarea? Trebuie tot o „Formă” prin 
care Conţinutul să se Structureze. Noi, Creaţia, suntem prin 
Esenţă Forme Create. Sunt Forme Spirituale şi Corporale, 
ca şi Forme Mentale, Sonore, energetice, Sentimentale, 
senzitive etc. 

Neofit Pustnicul vorbeşte de o Logică Trinitară, ca Su-
praformă, Formă şi Conţinut. Supraforma este Chipul -
Esenţa Dumnezeirea în Sine, din care ies deodată şi în 
Egalitate Conţinutul-Natura-Firea şi Forma-Distincţia -
Persoana. Aşa, Originea este Supraforma din care Se Naşte 
Forma şi Purcede Conţinutul; Forma şi Conţinutul nu se 
determină reciproc, ci sunt în Originea Supraformei.  

Aşa se consideră:  
– Suprasubstanţa ca Supraformă;  
– Conţinutul ca Substanţă şi  
– Forma ca Substanţializare, Chipul, Firea şi Persoana 

ca Trifiinţialitate de Sine a Fiinţei în Sine. 
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De menţionat este faptul că, în Revelaţia Creştină, Rela-
ţia nu este niciodată între Conţinuturi, ci între Formele în 
care Subzistă Supraforma şi Conţinutul. De aceea, Forma 
este Viul Existenţial al Realităţii. Dumnezeul Biblic Creează 
Forme, nu Conţinuturi, acestea fiind în Formele respec-
tive. El Creează Forma de Cer şi Pământ, de Apă şi Uscat, 
de Lumină, de Zi şi Noapte, Forme Vegetale şi Animale, 
până la Forma de Om. 

Păcatul aduce „ruperea” de Supraformă şi, aşa, Forma 
şi Conţinutul se contrariază şi se fac distructive până la 
„moarte”. Forma Vie este proba că este Supraformă. În 
Creştinism, Mistica este astfel între Forme Vii, şi nu între 
Conţinuturi care se fac Forme. Viul-Forma-Iconică de care 
vorbeşte Pustnicul Neofit este tocmai această Relaţie Inter-
Fiinţială, dar nu Intra-Fiinţială. Noi, Creaţia, nu putem 
Intra în Fiinţa lui Dumnezeu, dar putem Comunica real cu 
Persoana-Forma Vie a Fiinţei. 

 

Gestul 
(Act de Exprimare într-o Anume Formă-Semnificaţie,  

ca poziţie, ca orientare sau ca distincţie) 
 
În sens Creştin, Gestul este legat de Ritualul Cultic Litur-

gic. Este numit „Slujire Cuvântătoare”, „mişcare înţelegă-
toare”. Gestul are dublă încărcătură, o Semnificaţie a celui 
ce-l face şi o Orientare faţă de Cineva. Aşa, Gestul este mai 
mult decât Cuvânt sau Sentiment, este şi Purtătorul aces-
tora. Gestul este Legat direct de Formă (vezi art. Forma). 

Dar Gestul este o Comunicare Vie de Formă, de aceea 
este Activul Formei. De aici Puterea Gestului din Ritualul 
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Cultic. Orice Gest este un Potenţial de Activuri şi un de-
clanşator de Activuri. Gestul este „Forma care Formează”. 
Dacă Divinul este Chemat prin Cuvintele Sacre, prin Gest 
se Aduce Prezenţa Sa. Tendinţele „anti-ritualice” ale multor 
mistici fac o „rupere” a Formei-Chip de Gest-Viul Formei. 
Aşa, se opresc doar la Semnificaţia mentală şi expresivă. 

Reducerea la Cuvânt şi la Gând a Gestului Formei a 
adus şi în mistică schimbări. Şi Filocalicii, ca Mistică a 
Minţii, fac din Cuvânt Gest de Adresare, prin Pronunţarea 
Numelui lui Iisus. Neofit Pustnicul însă păstrează şi For-
ma Divinului din Gest. A rosti numai Cuvântul este o 
auto-exprimare doar de încărcătură proprie. Neofit vrea în 
Gest şi Încărcătura Prezenţei Divinului, ca Întâlnire şi 
chiar ca Unire. Acest Gest este Specificul său Carpatin.  

În Gestul Mistic Isihast al Pustnicului este direct Dialog 
reciproc, nu doar din direcţia ta ca o Adresare spre un 
Divin ne-„fixat” într-o Formă. Neofit „Fixează” Divinul în 
Forma Gestului, acolo unde te fixezi totodată şi pe tine, şi 
aşa Gestul se face o Unire. 

Gestul trebuie să aibă o Dublă Substanţialitate: o Adre-
sare faţă de Cineva şi o Anume Formă de Comunicabilita-
te. Doar prin Cuvânt, este o Exprimare de Gest unilaterală, 
numai din partea ta ca Substanţă-Conştiinţă, ca Adresare 
proprie şi ca încercare de Comunicabilitate. Gestul lui 
Neofit trebuie să fie deodată din partea ta şi a Divinului, 
în Unire şi Conlucrare. Iar în această Unire tu eşti cel Pasiv 
şi Divinul Cel Activ. 

Ca Practică, tu faci Gestul de Adresare Propriu şi apoi 
te laşi Pasiv sub Activul de Adresare pe care îl face 
Iconicul Hristic faţă de tine. La Neofit, Gestul Mistic este 
în această Dublă Încărcătură. 
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Treime (2) 

Trebuie să ajungem şi la Iconicul de Persoană al Fiinţei 
Dumnezeieşti. Dar Persoana este în Legătură directă cu 
Treimea Fiinţei în Sine. Ca Revelaţie Creştină, Categoria 
de Fiinţă este în Reperele unei Întreite Fiinţialităţi în Sine13. 
Neofit Pustnicul foloseşte termenul de Trifiinţialitate (vezi 
Mystagogia Icoanei) Fiinţa Creştină are în Sine şi o Fiinţia-
litate care apoi se transpune ca „Fiinduri şi fiinţări” despre 
care vorbesc filosofii. Fiinţa de Esenţă singulară a filoso-
fiilor nu poate avea în Sine şi o Fiinţialitate, ci doar 
„fiinţări” în „afara” Fiinţei. 

Treimea Revelaţiei Creştine are şi o Fiinţialitate Intra-
fiinţială pe care Sfinţii Părinţi Răsăriteni o încadrează în 
Reperele: Esenţă, Natură şi Distincţie. Esenţa este Dumne-
zeirea, Natura este Firea Divină şi Distincţia este Treimea 
de Persoane. Teologia apuseană, având reminiscenţe filo-
sofice, pune Esenţa mai întâi şi apoi Distincţia Treimică. 
Părinţii Răsăriteni susţin că Esenţa şi Natura nu sunt 
niciodată fără Distincţie, ba mai mult, în Distincţie Sub-
zistă Esenţa şi Natura. Aşa, în Persoană este Dumnezeirea 
şi niciodată „separată” de ea. Acest Personalism Fiinţial 
este nota specifică a Teologiei Răsăritene14. 

Ca Mistică Isihastă, Chipul de Taină al Treimii Fiinţiale 
Divine este de bază. Toate Trăirile Mistice se Identifică în 
acest Chip şi fără acesta nu este posibilă Personalizarea pe 
care trebuie să o facă Chipul Fiinţial de Creaţie. Aşa, nu de 
dragul speculaţiei se vorbeşte de această Taină mai presus 
de Grăire, ci din necesitatea de Raportare la Fiinţa noastră, 
                                                        
13 Vladimir Lossky, Vederea Lui Dumnezeu, Ed. Deisis, 1995. 
14 Pr. Prof. Ion Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, la cap. „Persoana”. 
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Raportare fără de care aceasta din urmă nu-şi poate 
Identifica propriul Chip de Creaţie. Noi suntem Creaţi 
după „Chipul lui Dumnezeu” şi prin El ne Identificăm. 

Ce este Chipul lui Dumnezeu din noi? Neofit Pustnicul 
susţine că Chipul Divin din noi este Chipul de Persoană 
Fiinţială. Unii zic că este un fel de Scânteie Divină, alţii că 
este un „Principiu Spiritual” din Adâncul Minţii-Spiritualul 
nostru, Raţionalul care este cu Rădăcini în Raţionalul 
Divin şi totodată transpus într-un Raţional Creat. Neofit 
vede Înrudirea noastră cu Divinul prin Chipul Global de 
Fiinţă Personală, care apoi are Componentele de Spiritual 
şi de Vital. Neofit are o asemănare de viziune cu cea a 
Sfântului Grigorie Palama care Revelează Dumnezeirea ca 
Fiinţă şi Energiile sale Harice. Neofit, însă, vorbeşte de un 
Intrafiinţial de prim Plan care apoi se Transpune în Ener-
giile Harice. 

La Sfântul Grigorie Palama, Chipul Fiinţial nu se Vede 
prin El Însuşi, ci doar prin Atributele şi Însuşirile Harice, 
Fiinţa rămânând în permanenţă „acoperită-umbrită” de 
Har. Apofatismul Sfântului Dionisie este aplicat cu stric-
teţe, în Sine Fiinţa fiind considerată mai „presus” de Nume 
şi de Chip. Aşa, Însăşi Persoana Divină este mai mult o 
Personalizare prin Har. Neofit este de un Personalism 
„exagerat”, cum îl învinuiesc unii. El pune Harul în 
„umbra” Pesoanei, considerând Persoana ca Evidenţă şi 
Harul ca „acoperit” de Persoană (Vezi Harul). 

Acest Neofit, ca Teologic în Sine, insistă în primul rând 
pe un Chip Ontologic de Persoană, ca Origine a Însăşi 
Fiinţei. Schematic, Trifiinţialul Fiinţei este: 

Esenţă-Dumnezeire; 
Natură-Fiinţă; 
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Distincţie Persoană(e). 
Neofit consideră: 
Dumnezeirea ca Teo-Chip; 
Fiinţa ca Teo-Fire; 
Persoana ca Teo-Persoană. 
Mai mult, consideră: 
Teo-Chipul ca Paternitatea; 
Teo-Firea ca Personalitatea; 
Teo-Persoana ca Teo-Tatăl. 
Şi Teo-Tatăl, cu Dumnezeirea Totală în Sine, Distinge 

Treimea Dumnezeirii de Sine. Aşa, Neofit exclude „imper-
sonalismul” Esenţei ca Dumnezeire nedefinită, dându-i 
tocmai Chipul Paternităţii, aşa cum Firii-Fiinţei îi dă Perso-
nalitatea Chipului. Anticii au insuficienţa că pornesc de la 
o Divinitate „fără” Chip, impersonală, care apoi ia Chip 
aşa-zis Personal, dar care astfel nu mai este Fiinţial, ci „de 
fiinţare”. 

Ca să fie un Real Intrafiinţial, trebuie să fie o Fiinţia-
litate cu Chip chiar în Esenţă. Aşa, Chipul Paternităţii ca 
Chip-Esenţă face ca Persoana Tatăl să fie Reprezentarea 
Fiinţială a Esenţei. Dumnezeirea nu mai este „separată” de 
Distincţia Sa, Persoana, fiind Chip de Esenţă al Însăşi 
Persoanei. Chipul, Fiinţa şi Persoana sunt într-un Trifiin-
ţial Indistinct şi totodată Distinct, fără să fie „Altceva”. 

Astfel, Persoana nu mai este o „prefacere” dintr-o Di-
vinitate impersonală, ci este Însăşi Esenţa care Se Distinge. 
Persoana este Teo-Forma Teo-Conţinutului. Este un Arhe-
chip de Persoană în sine, ca Persoana Tatăl Dumnezeu, 
Cel Nenăscut, care Naşte pe Fiul şi Purcede pe Sfântul 
Duh, fără vreun „gol” de Continuitate. La filosofii antici 
este „golul” dintre Divinitatea simplă şi Treimea Sa. 
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Persoana, în sens Creştin, este cea care Reprezintă şi 
Identifică Divinitatea. 

Paternitatea Icon; 
Personalitatea Iconare; 
Teo-Tatăl Iconic. 

 

Practica (5) 

Mulţi folosesc ca pe o „formulă” aşa-zisa „Rugăciune a 
Minţii în Inimă”, de unde se crede că Practica Isihastă este 
„exersarea Minţii”. Ce este Mintea, se spune prea puţin. Se 
consideră a fi o „sumă de idei, gânduri, reprezentări şi 
imagini, memorii legate de obiecte şi de simţuri, tot baga-
jul subconştientului”. Isihia ar fi atunci găsirea Liniştii în 
această „junglă” proprie. 

Şi unde este Scăparea? În Inimă, unde este Pecetea 
Chipului lui Dumnezeu şi unde este astfel şi Prezenţa Sa. Şi 
prin Rugăciunea Numelui lui Iisus Activezi Prezenţa 
Divină. Mintea să o ţii „trează” prin Pronunţarea Numelui 
şi în rest să „opreşti” tot conţinutul mental să se manifeste. 
Cu Sabia Numelui lui Iisus taie orice gând, imagine, 
amintire. Unii, însă, nu pot face Concentrarea Minţii, nu 
pot opri „fluxul” Mental, şi de aceea folosesc nişte Supra-
imagini „tolerate”. Aşa este „Scara”. O Scară pe care coboa-
ră-curge din Cap tot conţinutul Mental, până jos în Inimă, 
unde este Prezenţa Divină şi unde toate „se topesc-ard”. 
Repetarea Numelui lui Iisus este fondul de Conştiinţă pe 
care se face aceasta. Şi aşa apare o „liniştire” a Minţii. Alţii 
folosesc Crucea, la baza ei curgând de asemenea tot 
bagajul Mental, unde se dizolvă. Se mai foloseşte şi Lumina 
Divină, în care, la fel, se topesc toate ale Minţii. Cei mai 
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intelectuali folosesc şi simboluri mai largi, ca „Neclintirea 
Minţii ca a unui Munte”, sau ca o Pasăre ce zboară pe dea-
supra a toate. Alţii fac un fel de „terapie-isihastă”, fără 
nimic religios. 

Toate aceste aşa-zise metode şi tehnici, psihice sau fizi-
ce, au nevoie însă de controlul unui Duhovnic, ca să nu se 
cadă în „magia auto-mentalizării” care dă acea „auto-hip-
noză” de neadmis în Creştinism. Neofit Pustnicul are Spe-
cificul net al unui Activ „ieşit” din Propriul Mental, ca să 
se evite orice eroare. În locul Pronunţării Numelui lui 
Iisus, el foloseşte Gestul în Faţa Iconicului Prezenţei 
Persoanei lui Iisus. În locul Inimii, el foloseşte însuşi 
Gestul Iconic. 

Mare atenţie la accepţiunea pe care o dă Neofit Gestului 
Iconic. Acest Gest este Dublu Gest, al tău Faţă de Divin şi 
al Divinului Hristic faţă de tine. Mai mult, Gestul să nu-l 
faci doar cu Mintea, ci cu toată Fiinţa ta în care Mintea este 
doar factorul de Auto-conştiinţă. „Aruncă-te” la Picioarele 
lui Iisus, şi în acest Gest Iconic stai cât poţi de mult. 

El, Iisus, nu te va respinge, şi va face un Act faţă de tine. 
Lasă-te sub Acţiunea acestui Act Hristic. Nu-ţi imagina 
cum Lucrează acest Act, ci tu doar „acceptă-l” şi Des-
chide-te total. Conştiinţa ta să fie a Întregii Fiinţe, nu doar 
o concentrare de Minte, o „Conştiinţă în Gest Iconic” şi 
atât. Nu te Identifica în Propria Conştiinţă, ci în Supra-
conştiinţa Iconicului Hristic. Aşa, tu intri în Forma 
Iconicului Hristic şi te Personalizezi Hristo-Form. În acest 
Iconic, lasă să „curgă” tot conţinutul tău Fiinţial, nu numai 
Mental, ci şi Sufletesc şi Trupesc, ca să se Purifice în 
Iconicul Hristic. Poţi Pronunţa uneori şi Numele Dom-
nului Iisus, dacă îţi intensifică Conştiinţa Gestului Iconic. 
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Tot secretul Specificului Neofitian este Activul Conşti-
ent al Gestului; în Activul Gestului, nu în Activul tău de 
Minte sau de Sentiment, nu admite nimic Mental sau Sen-
timental, păstrează doar Conştiinţa Integrală a Gestului 
tău şi al Activului Iconic Care Acţionează asupra ta. 

Acest Specific nu este „altceva”, ci acelaşi Filocalic, dar 
în altă „Manieră” de Acţiune. Neofit face din Gest Locul 
Inimii, locul Minţii, Locul Fiinţei proprii, Locul Prezenţei 
lui Iisus, Locul Iconic, Locul de Întâlnire şi Unire. Dacă 
faci Iconarea în Proprie Fiinţialitate (ca Inimă sau ca 
Minte), este riscul să cazi în „auto-iconare” şi de aceea 
Neofit „Scoate” Activul Mistic într-un „Loc dintre Fiinţa lui 
Dumnezeu şi Fiinţa de Creaţie” – „Locul Gestului Iconic”. 

În acest „Loc de Taină”, Persoana Fiinţială a Domnului 
Iisus poate să Se Arate fără să se intre în Fiinţa Divină 
inaccesibilă şi fără ca Fiinţa Creată să se amestece cu 
Divinul. Filocalicii vorbesc de „Locul de Har”. Aici, la 
Neofit, „Locul Iconic” este mai întâi „Locul Chipului 
Hristic” care apoi aduce şi Harul. 

Ca Practică, dacă mergi pe Specificul lui Neofit, dă 
mare importanţă Gestului Iconic şi nu te grăbi să treci la 
cine ştie ce alte „modalităţi miraculoase”. Trăirea Gestului 
Icono-Hristic este aşa de Adâncă şi de Vastă, încât nu-ţi 
ajunge toată Viaţa. Povestesc Ucenicii Pustnicului Neofit 
că mulţi ajung Sfinţi doar prin Practicarea acestui Gest 
Iconic (vezi Practica Isihastă). 

De fapt, Specificul Neofitian are Trei Trepte: 
1.  Gestul Iconic, Creşterea în Asemănarea Hristică 

(purificarea);  
2. Unirea în Euharistia Liturgică Hristică (Iluminarea);  
3. Înălţarea la Tatăl-Îndumnezeirea în Iconicul Persoanei 

Sfântului Duh (Înveşnicirea Vieţii de Creaţie). 
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Creaţia (1) 
(gr. Ktisis-Ktisma; lat. Creatio – facere, zidire) 

 
Dumnezeu Creatorul şi Creaţia Sa Sunt Două Realităţi 

net deosebite şi distincte. Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, 
prin Cuvântul Său şi înfăptuirea Sfântului Duh, a Creat 
Cerul şi Pământul. Actul Creaţiei este al Sfintei Treimi 
Dumnezeieşti. Moise face o Relatare a Facerii Lumii în 
limbaj şi viziune, ţinând cont şi de Spiritualitatea Vremii 
sale. Şi Sfântul Vasile cel Mare, în cartea sa „Hexaimeron, 
cele Şase Zile ale Facerii”, spune că expunerea sa este în 
termenii timpului său. Totuşi, relatarea Biblică Revelează 
câteva Adevăruri de bază, valide indiferent de modalita-
tea de exprimare. În primul rând, doar Dumnezeul Perso-
nal a Creat Lumea, fără „zei şi zeiţe”, aşa cum considera 
mitologia cosmogonică şi cosmologică antică. Se consideră 
că Actul Creaţiei este în două faze: 

– Actul Creator în Sine, prin care Dumnezeu Atotţiito-
rul „Cheamă la Fiinţă cele ce nu au fost” (Rom. 4, 17); 

– Creaţia propriu-zisă, „toată Făptura lui Dumnezeu”  
(I Tim. 4, 4), Cosmosul ca atare.  

Cum Creează Dumnezeu este dincolo de conceperea 
noastră. El Creează prin Voinţa Sa, prin Puterea Sa, prin 
Înţelepciunea Sa. Biblic, Lumea este Creată din „nimic”, 
adică nu a fost o „materie preexistentă” pe care Dumne-
zeu doar o preface. 

Întreaga Sfântă Treime este Prezentă în Actul Creator. 
Fiul dă Conceperea de Model, Tatăl îi dă Fiinţialitate (El 
fiind Dătătorul de Fiinţă), Sfântul Duh Înfăptuieşte. Deşi 
Revelaţia Creştină consideră în Egalitate Deplină Prezenţa 
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Sfintei Treimi Divine în Creaţie, Chipul Fiului lui Dumne-
zeu este în Atenţie, ca Cel ce Asumă Direct şi Personal 
Opera Creaţiei. „Prin El toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). 

Neofit Pustnicul, pe care noi îl evidenţiem, este un 
„Hristolog exagerat” şi în privinţa Creaţiei. Aşa, el vor-
beşte de o Implicare deosebită a Fiului nu atât în Actul 
Creaţiei, care este al Treimii, cât în Fiinţialitatea Creaţiei. 
Dumnezeirea în Sine este Totul Absolut şi nu mai are 
nevoie să mai fie şi „altceva”, că „în El sunt toate cele ce 
sunt şi ar mai putea să fie”. Aici este „Iniţiativa” Directă  
a Fiului, aceea că totuşi Concepe „un altceva ce este 
Alt-cumva”. Anticii panteişti consideră Creaţia o „altă 
stare” a Divinului, ea fiind de fapt tot Divinul, însă într-o 
„iluzie de creaţie”. 

În sens Creştin Divinul Creează, Real şi faptic, şi o Fiin-
ţialitate Creată în care Fiul Dumnezeiesc îşi Asumă Direct 
„Rolul de Altcumva”. Filosofii antici susţin că nu poate fi 
o „creaţie” dacă Divinul nu se implică în ea, pentru că 
Absolutul ar „dizolva-o” imediat. De aceea zic că Divinul 
îşi Asumă „iluzia unui alt-cumva” care în fond nu este 
nimic, ci o iluzie căreia, însă, Divinul implicat îi dă „o 
aparentă realitate” care durează atât timp cât Divinul ră-
mâne în aceasta, dispărând imediat ce El se retrage. Deci, 
condiţia Implicării Divinului în Creaţie este indispensabi-
lă. În sens Creştin, este „degradant” ca Divinul să aibă 
„iluzie de sine”. Aşa, El Creează în mod Real o Fiinţialitate 
de Creaţie, în care însă Se Implică Direct şi Personal Fiul 
Dumnezeiesc. Pentru Neofit, Tatăl Dumnezeu este Suvera-
nul Suprem care „aprobă şi controlează”, adică Binecu-
vântează Asumarea Fiului. 
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Astfel, Neofit vede Creaţia ca „Taină a Fiului lui Dum-
nezeu” care, în Răspunsul Său Faţă de Tatăl, Concepe şi 
un „Chip de Fiu de Creaţie” ce nu poate exista dacă nu îl 
Asumă Direct în Chipul Său de Fiu Divin, ca „Totodată 
Fiu Divin şi Fiu de Creaţie”, în Îngemănare, fără ames-
tecare. De aici, Creaţia este în Esenţă Chipul Fiului şi are 
în Sine Asemănarea Fiinţialităţii Fiului. Acest Hristologic 
Absolut al Creaţiei este Specificul Pustnicului Neofit. Şi 
această Taină a Întrupării Fiului şi într-un Chip de Fiu de 
Creaţie, Tatăl o Primeşte şi o Binecuvântează şi îi Dăru-
ieşte Fiinţialitatea de Existenţă, ca Cel ce este Originea 
oricărei Fiinţialităţi. Creaţia are, asfel, Caracterul Perso-
nalităţii Fiului, în care „Sunt toate ale Tatălui”. 

 
– Părinte Eu sunt Fiul Tău Absolut, 
Şi iată-mă tot Eu 
Şi ca Fiu de Creaţie. 
Eu Te am în Mine pe Tine 
Şi în Chipul de Fiu de Creaţie 
Eu Te Rememorez pe Tine, 
Ale Tale dintru ale Tale 
Fiind tot ce poate să Fie. 
Şi Tatăl Binecuvântează, 
Şi Creaţia se Fiinţează15. 
 
De aceea, ca Practică Isihastă, Persoana Fiului este 

Accesibilitatea noastră faţă de Dumnezeire şi în Iconicul 
Său noi trebuie să ne Prefacem, ca să fim Asemănare de 
Fiu al lui Dumnezeu. 

 
                                                        
15 Ia fiinţă sau se în-Fiinţează (n. r.).  
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Logos (1) 
(gr. Logos; lat. Verbum – Cuvântul Divin Creator) 

 
Logosul Divin este un Nume folosit cu predilecţie de 

Sfântul Evanghelist Ioan. El este Una cu Fiul lui Dum-
nezeu „prin care toate S-au făcut”. Logosul Veşnic Se 
Întrupează în Lume, şi aşa Lumea se poate Naşte. Sfinţii 
Părinţi ai primelor Veacuri Creştine îl Identifică în Raţiu-
nile Divine care au Creat şi stau la baza tuturor lucrurilor. 
Noţiunea de Logos este cunoscută de filosofie încă înainte 
de Creştinism, dar în Creştinism Se Descoperă Adevărata 
Faţă a Logosului Divin. În primul rând, Logosului este 
Persoana de Fiu din Sfânta Treime Fiinţială, „Dincolo” de 
toate Chipurile Lumii. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul şi toţi Sfinţii Părinţi Creş-
tini vorbesc de „Loghii” Preexistenţi în Persoana Fiului 
care apoi Creează Lumea. Lumea este o Transpunere în 
mod Creativ a „Limbajului-Cuvântului” Fiului Personal 
Divin. Este, astfel, un Chip de Logos în Sine, un Chip de 
Logos de Comunicare şi un Chip de Logos ca Întrupare. 
Toate acestea sunt neamestecate, deodată şi nedespărţite. 
Este Persoana Logos, Cuvântul Său ca Prezenţă de 
Comunicare şi Logosul Hristic, de Asumare a Întregii 
Fiinţialităţi de Creaţie. De aici, Specificul lui Neofit care 
consideră că Logosul Divin în Sine face mai multe 
„moduri” de Întrupare. Aşa este Întruparea Arhechipală 
în Chipul de Creaţie; Întruparea Cuvintelor Logos în 
Făpturile Create, ca aşa-zisele Raţiuni Divine ale Creaţiei; 
şi Întruparea Deplină ca Persoana Hristică propriu-zisă, 
de Dumnezeu-făptură şi de făptură-Dumnezeu.  
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Neofit vorbeşte de un Arhechip al Creaţiei, de un 
Hexaimeron al Facerii Lumii, de un Hexaimeron Euharistic 
şi de un Supra-Hexaimeron în Veşnicie, ca Îndumnezeire 
în Iconicul Sfântului Duh. De aici şi Treptele sale de 
Practică Mistică, a Gestului Iconic pentru Arhechiparea 
Hristică; a Unirii Euharistice după Arhechipare; şi a Vieţii 
Divine în care Creaţia poate Intra prin Harul ce Împăr-
tăşeşte Dincolo de Creaţie Însuşi Divinul, ca Împărăţie a 
Cerului. 

 

Practica (6) 

De la Gestul Iconic făcut în momente de Liniştire, ca 
„Rugăciune Gestică”, treci la extinderea Iconicului în toate 
mişcările. Aici este mobilul Virtuţilor Hristice în Specificul 
lui Neofit Carpatinul. Orice Virtute este o Icono-Formă 
Hristică. Să deosebeşti Gestul Fix pe care-l faci în 
Rugăciunea Iconică din Faţa Icoanei Maicii Domnului de 
Gestul Activ pe care-l faci în Viaţa obişnuită. 

Filocalic, se recomandă Pronunţarea cât mai deasă a 
Rugăciunii Scurte, „Doamne Iisuse, miluieşte-mă”. Neofit, 
ştiind că nu toţi pot face Concentrare de Minte şi mai ales 
că eşti ocupat cu treburile cotidiene, indică „Repetarea 
Gestului Iconic” care nu cere efort de Minte, ci doar o 
„amintire de mişcare”.  

Aşa, obişnuieşte-te să începi orice lucru cu un Gest dis-
cret de Plecăciune-Închinare, ca Aplecare uşoară şi neob-
servabilă. Cu orice te întâlneşti, faţă de orice vezi, fă acest 
Gest. Şi când Vorbeşti, orice Vorbă să aibă „Forma Iconică”, 
adică să fie smerită, plăcută şi nevătămătoare, iertătoare. 
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Orice lucrezi cu Mâinile, să fie sub acest Semn Gestic de 
Închinare şi plecăciune, fără să fie nevoie să faci Semnul 
Sfintei Cruci. Acesta îl poţi face doar când eşti singur şi la 
momente mai deosebite. 

Să te fereşti să devii acel „ritualist rigid şi fanatic”. Fă 
Gestul Iconic lejer şi larg, ţinând cont de împrejurări şi 
situaţii specifice. Chiar şi Gândurile introdu-le în Forma 
Iconică de Plecăciune. Vei Gândi smerit, liniştit şi nevă-
tămător. Practicând zilnic, Forma Iconică îţi va „intra până 
în sânge” şi te va Iconiza Hristic. Aceasta te va Deschide şi 
mai mult pentru Rugăciunea Gestică pe care o faci în mo-
mentele de Liniştire, când Viul Iconic Hristic te va Pătrunde 
până în Adâncul Fiinţei. Atât de mult să-ţi „placă” Gestul 
Iconic, încât să-ţi devină o „Fire Proprie şi Permanentă”. 

 

Arhechipul (Creator) 
(Gr. Arche – izvor, origine primară) 

 
Anticii nu puteau pricepe cum Increatul Divin poate 

„trece” la creat. Dacă Increatul trece direct în creat, este o 
„transformare” de Divin în nedivin, ceea ce nu se admite. 
Care este atunci „puntea” de trecere? Ei au conceput un fel 
de „emanaţie energetică” „între” Increat şi creat, ca aşa-zisa 
„energie Divină Arhetipală” în care sunt Principiile imper-
sonale Divine care apoi, prin încorporare în materie, dau 
diversitatea lumii ca manifestare din „afara” Divinului 
(panteismul antic). Dar această manifestare este una „iluzivă, 
relativă”, în care Divinul face o „auto-conştientizare” de Sine. 

Ca Revelaţie Creştină, în primul rând Fiinţa este Treime 
de Persoane Fiinţiale care, şi mai mult, au o Strălucire 
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Energetică Harică, tot Necreată. Şi Creaţia nu este „însăşi” 
Energia Divinului, ci Creaţia faptică a unui Act Personal 
Fiinţial tradus totodată ca Lucrare Harică. Harul Energetic 
nu este niciodată „despărţit” de Persoana Fiinţială, din 
Viul căreia Iese. 

Se pune şi aici, însă, aceeaşi problemă, cum Conştiinţa 
Absolută Divină „trece” la o Conştiinţă de Chip Creat? 
Dacă într-adevăr Creează şi o Conştiinţă de Chip Creat în 
„afară”, Creaţia este doar o „proiecţie” nu a unui Act de 
Fiinţă, ci tot de energie, ce nu mai are nici o legătură cu 
Fiinţa. Cum să „introduci” Chipul Creat în Conştiinţa Di-
rect Fiinţială? Aici au dreptate anticii, spunând că Chipul 
Creat din „afara” Fiinţei este „iluziv şi ne-fiinţial”. Revela-
ţia Creştină susţine că Chipul Creat este Fiinţial de Crea-
ţie, fapt ce denotă că „rădăcinile” Creaţiei sunt în Con-
ştiinţa Fiinţială a lui Dumnezeu. 

Neofit Pustnicul face aici o „Lărgire Teologică”, pe cât 
de îndrăzneaţă, pe atât de interesantă, pentru că rezolvă 
tocmai dilema „Fiinţialităţii Creaţiei”. Taina este Întru-
parea Fiului lui Dumnezeu, care este la început Întrupare 
în Chipul Creaţiei, iar apoi Întrupează Loghii Creatori în 
Făpturile Create, ca să culmineze cu Întruparea Deplină, 
Directă şi Personală a lui Hristos. 

Fără această Triplă Întrupare nu se poate înţelege cât de 
cât nici Actul Fiinţial Personal Divin, nici Fiinţialitatea de 
Creaţie. Logosul-Fiul Personal Fiinţial Divin face un Act 
„Excepţional”, tocmai de Asumare în Fiinţialitatea Sa16 şi a 
unei Fiinţialităţi Create, şi aşa este posibilă o Reală Creaţie. 
                                                        
16 Teologic, se numeşte Enipostaziere-Asumare în Aceeaşi Persoană 
Hristică şi a unei Firi şi unui Chip de creaţie. 
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Logosul Divin Fiinţial Creează şi un Chip de Logos 
Creat, Unindu-Se cu acesta, făcându-se Logosul Prehristic 
ca Arhechip de Întrupare ce devine tocmai Posibilitatea 
unei Fiinţialităţi Reale de Creaţie. Neofit Pustnicul face 
această „Lărgire Teologică” în care Actul de Creaţie este 
mai întâi la Nivel de Fiinţă, pentru ca apoi să treacă în 
„afară”, ca Înfăptuire propriu-zisă. Şi doar datorită acestui 
Act „Excepţional” Creaţia primeşte şi ea „Chip după Chipul 
şi Asemănarea lui Dumnezeu”.  

Chipul de Conştiinţă al lui Dumnezeu este Dincolo de 
tot ce poate fi Conştiinţă de Creaţie. Şi cum, atunci, „se 
traduce” şi într-o „Concepere de Creaţie”? Trebuie astfel 
ca „Cineva” să aibă „Ambele Conştiinţe” şi totodată să 
poată să le „traducă” dintr-o parte în alta, fără să le 
„absoarbă” una în alta. Acesta este Logosul Prehristic, Cel 
care Creează şi Asumă şi un Chip-Logos de Creaţie. 

Iconografic, faptul este prefigurat în „Steaua lui David” 
de pe Templul din Ierusalim. Cele Două Triunghiuri Înge-
mănate în Sensuri diferite sunt Prehristicul care avea să se 
Întrupeze ca Mesia. Neofit Pustnicul este aparent un 
„Hristolog exagerat”, dar considerentele sale, pe cât de 
îndrăzneţe, pe atât sunt de uimitoare, pentru că rezolvă 
„dilema” anticilor filosofi, indicând tocmai „Puntea” din-
tre Increat şi creat. La antici, Increatul Fiinţial Divin este 
„complet izolat şi apofatic” faţă de creat, de unde „lipsa” 
de „Fiinţialitate” a creaţiei, considerându-se că ea este 
doar o „fiinţare iluzorie”. Anticii au şi ei Memoria unui 
Demiurg Divin care Modelează şi Orânduieşte lumea. 
Filosofic, se consideră că „principiile-Ideile în Sine Divine” 
modelează şi se Încorporează în diversitatea lumii. 
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Neofit Pustnicul merge mai adânc, la un Model Arhe-
chipal în Sine de Creaţie, care apoi este Transpus Creativ 
în diversitatea lumii. Şi acesta este Arhechipul Prehristic, 
Logosul Fiinţial Divin Preîntrupat într-un Chip de Logos 
Creat şi, mai mult, într-un Chip de Unire, Chip Divin cu 
Chip creat Deodată şi în Transfigurare Reciprocă. Din 
acest Arhechip Prehristic apoi, ca Act tot Personal, se 
„Seamănă” Cuvintele Logos Creatoare care, prin Energiile 
Harice, se fac Lucrătoare de Facerea Lumii. Neofit consi-
deră că Actul Creator Divin trebuie să fie „Ante-Cosmic” 
(înaintea facerii Cosmosului), ca Arhechip de Creaţie, ca 
apoi prin acesta să se Modeleze de fapt „Modelele Create”. 

Neofit, deşi nu este filosof, face o „Metafizică Mistică” 
cu adevărat Creştină. Dacă nu ar fi acest Arhechip „Între” 
Increatul Divin şi Creat, ar fi un „gol metafizic” între 
Divin şi Creaţie, aşa cum spun filosofii antici. Prin Logosul 
Arhechipal Creator, ca Prehristic de Întrupare, acest „gol” 
dispare şi Comunicarea dintre Divin şi Creaţie este 
posibilă, având „Înrudirea” prin acesta. 

Dumnezeu nu Creează mai întâi o „materie primordia-
lă”, ci „Face mai întâi Cerul şi Pământul (Facere l, l.), 
tocmai Chipul Arhechipului Prehristic din care, apoi, se 
face „materia şi diversitatea lumii”. Neofit are o Viziune 
Hristologică maximă, chiar de la Actul Creaţiei. Creaţia 
este pe „fondul” Hristic, este prin Activul Direct Hristic, 
este prin Chipul Hristic de la care se va trece la Chipul 
Eshatologic din Veşnicie, la Chipul Sfântului Duh, ca 
Înălţare la Tatăl. 
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Prezenţa Iconică 

Ca Practică, Specificul Pustnicului Neofit este Gestul 
Faţă de Prezenţa Iconică a Persoanei lui Hristos care 
Coboară prin Taina Întrupării Sale. De unde Îl luăm noi pe 
Hristos Cel Înviat şi Înălţat la Cer şi ce este Prezenţa Lui? 
Noi nu ni-L închipuim, ci Îl Conştientizăm că este Prezent 
cu adevărat în tot locul, fiind Dumnezeu Cel Atotprezent. 

Din cauza păcatului, noi nu-L mai Vedem şi nu-i mai 
Percepem Prezenţa Sa Reală. Iov, în Vechiul Testament, 
răspunde celor ce îl sfătuiau să se lepede de Dumnezeu că 
nu poate, deoarece „Simte în Nările sale Suflarea lui Dum-
nezeu”. Sfinţii Percep cu Adevărat Acel Viu Divin care 
este Prezenţa lui Dumnezeu. Unii îl Numesc Har, Energie 
Necreată Divină. Neofit Pustnicul îl consideră un Viu 
Fiinţial care are, într-adevăr, şi Harul, dar nu se confundă 
cu acesta. Fiinţa, în sensul Revelaţiei Creştine, nu „iese” în 
„afara” Sa, dar Iese Intrafiinţial, ca Distincţie de Persoane 
Treimice. Şi Persoana are Capacitatea apoi să Iasă real şi 
faptic în „afara” Sa, fără să-şi „piardă” Fiinţialitatea. 

Această Ieşire a Persoanei Fiinţiale în „Afara” Sa este 
Prezenţa, în accepţiunea lui Neofit. Persoana, ca Distincţie 
de Fiinţa în Sine, ca să fie Completă, are şi o Distincţie 
peste „hotarele” Fiinţei, Persoana fiind paradoxala Taină a 
„Formei-Cuprinderii Infinite a Infinitului Fiinţei. Aşa, 
Persoana este „un Afară Intrafiinţial”, ca Distincţie de 
Fiinţă şi „un Afară” ca „Peste” Fiinţă, fiind deodată Purtă-
toare de Interior de Fiinţă şi de Exterior de Fiinţă. 

Creştinismul vine cu un „Metafizic Divin şi de Exterior, 
tot ca Divin Fiinţial”, considerând că doar aşa Fiinţa nu 
este „închisă” în Sine, ci Deschisă şi în Sine şi în Afară de 
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Sine şi „Peste” acestea, ca Energie Harică. Fiinţa Divină nu 
este într-un Spaţiu, ci Ea Însăşi este Propriul Spaţiu, ceea 
ce înseamnă şi Interior, şi Exterior „Tot” Divin, iar apoi 
este „Spaţiul Creat”, ca „Loc de Fiinţialitate Creată”. 

Pentru filosofia antică, enigma cea mai mare este cum 
Inteligibilul se poate face „materie-corp”, considerând 
până la urmă că, de fapt, se „uneşte dual-contrar”. Ca 
Mistică Isihastă, enigma nu este „Corpul material”, ci 
„Spaţiul Creat” în Absolutul Divin care este şi Interior şi 
Exterior. Şi acest „Spaţiu Creat” este însăşi „Fiinţialitatea 
Creată”, pentru că „Spaţiul” este „Interiorul Fiinţei ieşit în 
Exterior. Greşit se consideră că întâi este Spaţiul şi apoi 
„Obiectul”... Spaţiul este Interiorul Obiectului scos în Ex-
terior tot ca Obiect... Nu există „spaţiu liber” în sine, ci 
după căderea în păcat apar „goluri de Fiinţialitate”, care 
dau impresia de „spaţiu liber”. La fel şi Timpul... 

Deci, Prezenţa Persoanei Fiinţiale Divine este tocmai 
Spaţiul Divin, ca Fiinţialitate Divină Ieşită în Exterior. Aşa, 
Prezenţa nu este energie, mare atenţie, ci Prelungire de 
Fiinţialitate peste „Hotarele Sale”, din care apoi iese şi o 
Energie Harică. Neofit distinge cu evidenţă susţinută 
această deosebire între Prezenţa ca Fiinţialitate de Exterior 
şi Energia ca Strălucire de Prezenţă. Prin Prezenţă se 
Comunică „Cele” ale Fiinţei, iar apoi Cele ale Prezenţei se 
Comunică prin Energiile Harice. Dacă s-ar Comunica Di-
rect Cele ale Fiinţei prin Energii, ar fi o „transformare” de 
Fiinţă în Energii, fapt de neadmis. 

De asemenea, Neofit Pustnicul mai insistă pe Taina 
„Legăturii” Nedespărţite dintre Persoana Hristică Înălţată 
la Cer şi Trupul Său Pământesc în Continuă Asumare. 
Hristos Cel Creştin ne-a Lăsat în mod deosebit Taina 
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Euharistiei Liturgice prin care, Permanent şi Continuu, 
Lumea se Preface şi devine Trupul Său, ca Asumare şi 
Urcare a Lumii Pământeşti la Cer. „Eu sunt Viţa, voi 
sunteţi Mlădiţele” (Ioan 15, 5). 

Mistica Isihastă a lui Neofit este tocmai Prefacerea a tot 
ce este Creaţie în Trupul lui Hristos. Dacă, filosofic şi chiar 
Teologic, se spune că Dumnezeu a Creat Lumea pentru ca 
Spiritul (Chipul de Divin) să Spiritualizeze „materia” 
(chipul de creaţie), Neofit vede această finalitate în Taina 
„Asumării Lumii” ca Trup Hristic. Această Viziune Hris-
tologică a Sensului Lumii este la Neofit a Intrării Lumii în 
Trupul lui Hristos, ceea ce înseamnă tocmai Unirea cu 
Divinul fără „anihilarea-absorbirea” Lumii, ci ca Partici-
pare a ei la Divin. Şi atunci, Prezenţa Sa este cu Adevărat 
Permanentă. În tot „Locul” unde se Cheamă Hristos, El 
Vine să Asume cele de acolo ca Trup al Său. 

Filocalicii aleg „Locul cel mai intim” ca fiind Inima. 
Neofit are Specificul Carpatin de a face mai întâi „Altar” 
în Exterior, care apoi se va Interioriza, de unde Specificul 
de „Gest Iconic” faţă de Pronunţarea Numelui Hristic, 
proprie Filocalicilor. Natura Cosmică nu este o „simplă 
materie” din care s-a Modelat Lumea, ci este Taina prin 
care Făpturile Lumii se Întrupează ele însele ca să poată 
deveni Trupul lui Hristos. Ce trebuie menţionat, ca Speci-
fic al lui Neofit, este faptul că Prezenţa Divină este Prelun-
gire de Fiinţialitate ce are, totodată, şi o Energie Harică, 
dar Acoperită de Activul Direct al Prezenţei, şi încă o dată 
aceasta se „Localizează” prin facerea unui „Altar” unde se 
Cheamă Activul Viu al Prezenţei, faţă de care se face apoi 
Gestul Iconic. 
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Prezenţa Divină „generală şi nelocalizată” în mod Spe-
cial nu este „Comunicabilă”. Neofit caută tocmai „Comu-
nicabilul” Prezenţei Hristice. Filocalicii îl fac prin Pronun-
ţarea Numelui lui Iisus, cu Localizarea în Minte şi în 
Inimă. Neofit consideră un Comunicabil neîndoielnic al 
Prezenţei în Chipul de Altar Exterior, nu Interior, unde 
poate fi „falsificat de componentele interioare”. 

De aceea, ca Practică, Neofit „scoate” Rugăciunea din 
Interior în Gestul de Exterior. În Exterior poţi ridica direct 
Altar, pe când în Interior trebuie mai întâi să transformi 
Interiorul în Altar, ceea ce este greu şi adesea imposibil... 
De aici, necesitatea Templelor, atât în antichitate cât şi în 
Creştinism, necesitatea Bisericii, ca Loc în care este o 
Prezenţă Divină Directă, fără prefacerile dubioase ale unui 
„interior propriu”. 

În aceste „Locuri Iconice” Prezenţa Divină se face un 
Viu Activ care Lucrează şi în care tu te poţi Modela-Iconiza. 
Hristos este în Cer, dar Duhul Său se Extinde până la noi, 
cei Pământeşti. Să nu se confunde Duhul acesta de 
Extindere a Persoanei cu Energia Harică, aceasta fiind, 
într-adevăr, dar Acoperită de Duhul-Fiinţialitatea care Iese 
în Exterior. Duhul, ca Prezenţă a Persoanei „Dincolo” de 
ea, are un Activ Direct de Persoană care este totodată un 
Activ de Har, dar, repetăm, Har ca Energie care Lucrează 
prin Activul Prezenţei. 

Neofit Pustnicul consideră că pe Prima Treaptă a 
Iconicului Hristic trebuie pus accentul asupra Activului 
Direct al Iconicului Hristic ce Acoperă Harul (care există 
deodată cu acesta), pentru motive Practice, pentru că 
Gestul Iconic este Hristo-Formă Directă în care trebuie 
trecut, după care urmează Transfigurarea Harică. Iconicul 
Hristic este Viu de Hristo-Formă, care este prin „Sine 
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Însăşi”. Persoana Hristică are şi ea un Viu Direct şi Per-
sonal, deosebit de al Celorlalte Persoane Treimice. În acest 
Viu Direct al lui Hristos trebuie să se Intre, mai întâi, ca 
Practică Isihastă. După ce devii „Formă Hristică”, te vei 
Îmbrăca şi în Strălucire Harică. 

Unii pun accentul pe Activul Harului prin care ajungi la 
Forma Hristică. Neofit consideră că Forma Hristică are  
ea Însăşi un Viu Direct, şi prin acesta se Activează apoi 
Harul. De fapt, Activurile Divine sunt întotdeauna Deo-
dată şi în Egalitate, dar în Evidenţă printr-o Persoană 
Treimică, care Totodată le are şi pe Celelalte. 

 

Altar (1) 
(gr. Tisiastirion – Locul Prezenţei Lui Dumnezeu;  

Jertfelnicul) 
 
Altarul ne Arată cum este Religia şi Cultul de mani-

festare al unui Popor sau al unei Confesiuni. Biblic, Altarul 
este în Originea Actului Creaţiei. „La început, Dumnezeu 
(Cuvântul) Creează Cerul şi Pământul”. Neofit Pustnicul 
le consideră Arhechipurile de Altar, prin care apoi se 
Modelează Lumea. Fiul lui Dumnezeu dă Actului de 
Creaţie Chip de Sacralitatea Tatălui Dumnezeu, care este 
Însăşi Originea Chipului de Altar în Sine. 

Fiul Dumnezeiesc, Asumându-şi Direct şi Personal 
Actul Întregii Treimi faţă de Creaţie, Se Manifestă în 
Creaţie în Chipul Supramanifestării sale Intrafiinţiale, pe 
care îl traduce în Chipuri de Creaţie. Aşa, Altarul este în 
Sine Sacralitatea Supraîmpărătească Directă a Tatălui 
Dumnezeu. 
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Fiul Revarsă în Creaţie Chipurile Divine, ca „Împărăţie a 
Tatălui”. Aşa, peste tot, pune mai întâi „Steagul Tatălui” 
care este Altarul. Neofit Pustnicul păstrează această Memo-
rie Primordială a Originii în Sine care este Tatăl Dumnezeu 
şi pe care Fiul o Rememorează în toate Actele Sale de Creaţie. 

Există încă tradiţia ca, orice ai face, să-i dai mai întâi o 
„Formă de Sacralitate, de Altar-Închinare”. Altarul este 
Semnul de Închinare faţă de Tatăl. Fiul face El Însuşi acest 
Gest de Închinare Divină prin Chipul de Altar-Rememo-
rare a Sacralităţii Tatălui. Templul antic este o Memorie a 
Altarului, dar pervertită cu memoriile căderii. Vechiul 
Testament, cu Cortul Mărturiei şi Templul din Ierusalim, 
ne mai oferă câteva noţiuni de Chip de Altar. Aşa, Altarul 
în Sine este Sfânta Sfintelor, unde este „Masa Domnului” 
(Iez. 41, 22). 

În Creştinism este „Sfânta Masă” pe care se Aduce 
Jertfa Fiului care este totodată Dăruire de Iubire în Sine şi 
Dăruire de Iubire de Creaţie, ca Jerfă a Crucii Mântuitoare. 
Aşa, în Creştinism, Altarul este Dublu, ca Sacralitatea 
Tatălui în Sine şi Sacralitatea Jertfei Crucii Fiului, de unde 
Prezenţa Crucii spre răsăritul Sfintei Mese. Noi insistăm 
aici pe rolul Mistic al Chipul Altarului. 

Ca Practică Specifică a lui Neofit Pustnicul, Gestul 
Iconic este tocmai Chipul Sacralităţii Altarului, ca un fel 
de Rememorare a acestuia. Neofit pune mare bază, ca 
Practică, pe Iconizarea Memoriilor noastre prin Iconicul 
Hristic. Gestul Iconic este prima posibilitate. 

„Fă Chip de Altar în orice mişcare a ta şi din toate cele 
ce le vezi fă Chip  de Altar, unde este Prezenţa Reală a lui 
Hristos”. Filocalicii fac Inima proprie Altar prin Repetarea 
Numelui lui Iisus. Neofit începe din Exterior, ca apoi să 
ajungă şi la Inima Proprie. 
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Practica (7) 

Persistă în Practica Gestului Iconic. După cum este 
greu, Filocalic, să-ţi însuşeşti Pronunţarea Continuă a Nu-
melui lui Iisus, aşa şi Gestul Iconic nu este prins de mulţi. 
Cere, de asemenea, Trezvia şi Atenţia Întregii Personalităţi 
Fiinţiale. Majoritatea fac şi Gestul tot cu Mintea, sau ca pe 
o simplă poziţie mecanică. Trebuie făcut cu toată Fiinţia-
litatea, Suflet şi Corp, peste Minte şi Inimă. 

Cel mai dificil li se pare multora Conştientizarea 
„Formei Iconice” a Gestului. Aici este secretul, de a price-
pe Forma în Sine a Iconicului. La început poţi face Gestul 
oricum, cu timpul însă vei simţi tu însuţi nevoia să-l adân-
ceşti în Deschiderile sale de Taină. În accepţiunea Pust-
nicului Neofit, Altarul Închinat Domnului este şi Originea 
Gestului Iconic (vezi art. Altarul). În Adresarea ta către 
Dumnezeu, doar făcând „Loc de Altar” poţi Primi Pre-
zenţa Divină. Acolo unde faci Altar Domnului, acolo Vine 
şi Prezenţa Sa. 

Ieşi cu tot ce este mai Bun în tine şi fă din acestea Altar 
Domnului, cu Gest de Închinare. În Gest să-ţi fie Întreaga 
ta Fiinţialitate, ca tot ce ai tu mai Sfânt, din care să Clădeşti 
Domnului Altar de Închinare. Filocalicii fac din Numele 
lui Iisus Prezenţa Sa, iar din Inimă Altar unde să Vină, 
totodată în Rugăciunea Minţii. Neofit Pustnicul scoate în 
Exterior Altar, unde trebuie şi tu să Ieşi, ca o „Depăşire” 
de proprie Fiinţialitate. 

Sacrul Altarului trebuie să fie „Dincolo” de tine, unde 
să Îngenuncheze Fiinţialitatea ta. Deci, sileşte-te să Percepi 
Taina Chipului de Altar al Gestului Iconic. Este însăşi 
Forma Iconică în Sine pe care trebuie să o Asume 
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Conştiinţa ta. Altarul este Locul Sacru unde tu faci din 
„Propriul material” un Loc unde să Vină Prezenţa Divină 
care, astfel, Preface Substanţa ta într-o Sacralitatea 
Dumnezeiască. 

Această Unire de Creaţie cu Divinul într-o Sacralitate 
Reciprocă este Taina Altarului. Şi astfel, făcând din Gestul 
Însuşi un Altar, prin Gest tu te Întâlneşte Real cu Divinul 
Hristos. Conştientizează că Gestul este Forma Iconică de 
Altar în care şi tu şi Hristos sunteţi Prezenţi deodată. Şi în 
acest Gest să ai Dăruirea ta Întreagă, Minte şi Inimă, Suflet 
şi Corp. 

Introdu toată Fiinţa ta în Gestul Iconic şi te Predă ca 
„Pietre de Altar”, unde să vină Prezenţa Domnului Iisus. 
În Gestul Iconic, astfel, tu trebuie să te faci „Trupul 
Altarului” pe care să-l Închini Domnului şi „peste” tine să 
faci Gestul Iconic. 

Filocalicii fac „drumul purificării Minţii şi Inimii prin 
Rugăciunea Neîncetată, ca să se ajungă apoi la Sacralitatea 
de Altar a Inimii. Neofit „trece” Direct Fiinţa în Altar prin 
„Scoaterea” ei în Exterior, ca Chip Iconic. Oprirea în tine 
însuţi cere multă Prefacere, pe când în Exterior Dăruirea şi 
Închinarea fac Direct Prefacerea în Altar a Propriei Fiinţe. 
Apoi, ca Extindere, fă din toate obiectele şi Fiinţele din jur, 
de asemenea, Altare în care este Prezenţa lui Hristos. 

Nu te grăbi să treci la Treapta următoare până nu Tră-
ieşti cu Adevărat Taina Gestului Iconic. Fără Adâncirea şi 
Deschiderea în Gestul Iconic, nu ai acces la Tainele 
următoare. 
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Întrupare (1) 
(gr. Enanthropesis; lat. Incarnatio; sălăşluirea Divinului  

în Trup de Creaţie) 
 
Sfântul Maxim Mărturisitorul se întreabă: „Cine poate 

să ştie cum Dumnezeu Îşi Asumă şi un Trup de Creaţie şi 
rămâne tot Dumnezeu şi Creaţie totodată?”... Revelaţia 
Creştină este prin excelenţă Taina „Întruparea lui Dum-
nezeu”. Noi aici menţionăm doar „Faptul” Întrupării. 

În primul rând, să nu se confunde Întruparea doar cu 
adoptarea unui Corp material. Teologic Creştin, Fiul lui 
Dumnezeu se Întrupează în Fiinţialitatea de Creaţie, adică 
în Suflet şi Trup Creat. Întruparea este astfel Asumare de 
către Natura Fiinţială Divină şi a „unei Alte” Naturi Fiin-
ţiale de Creaţie. Anticii considerau Taina cea mai mare 
„Întruparea Spiritului în materie”. Neofit Pustnicul vede 
marea Taină în Întruparea Divinului în Natura Fiinţială 
Creată, care este Suflet şi Trup deodată. În revelaţia 
Creştină, nu Spiritul este Taina Lumii, ci Crearea unei 
Naturi Fiinţiale de Creaţie. 

Întruparea lui Hristos este în Natura Integrală de 
Creaţie, ca Asumare a Firii Create, deodată Suflet şi Corp. 
Pentru antici, „Încarnarea” Spiritului este doar „Încorpo-
rarea” lui în materie, cu toate consecinţele respective. În 
sens Creştin, Întruparea are Destin de Ridicare a Naturii 
Fiinţiale de Creaţie la Participarea Divinului, nu la simpla 
„Îmbrăcare” a Lui în materie. Aşa, ca Practică Isihastă, să 
se ştie bine ce sens are Întruparea, fiind mai mult decât 
asumarea unui Trup material. 
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Hrană 
(gr. Broma şi Trofi – hrănirea cu o anumită  

Substanţă pentru menţinerea Vieţii) 
 
Hrana are sens material, Spiritual şi figurativ. „Nu vă 

îngrijiţi ce veţi mânca” (Matei 6, 25 şi 31). Este o Mâncare 
Vie şi una pieritoare. Mâncărurile „jertfite idolilor” sunt 
spurcate, pentru că au fost închinate demonilor. Este şi o 
Mâncare Direct Duhovnicească-Cerească. „Mâncarea Mea 
este să fac Voia Celui ce M-a Trimis şi să săvârşesc Lucrul 
Lui.” (Ioan 4, 34). Mai este Mâncarea spre „Viaţa Veşnică”. 
Hrana ne defineşte pe noi ca „Natură Creată” care trebuie 
să ne Hrănim permanent din Creator, altfel „murim”. 

Ca Practică Isihastă, Hrana trebuie să fie Iconicul 
Hristic al Corpului. Mai ales noi, cei de astăzi, am pierdut 
acest fapt, de unde insuficienţele respective. Mulţi încear-
că o Practică Mistică Isihastă fără să aibă Iconicul Hranei, 
de unde dificultăţile nenumărate pe plan biologic. Neofit 
Pustnicul cere cu stricteţe respectarea unei Hrane Mistice, 
altfel nu este nici o şansă de reuşită. Şi Corpul are o Formă 
Iconică specifică lui, care trebuie avută în vedere. 

 
Pâinea (1) 
(gr. Artos) 

 
Aluatul din făină de Grâu, dospit şi copt. Azima este un 

Aluat nedospit şi copt rapid. Mai este Pâinea Pustnicească, 
a Sihaştrilor, tot Aluat, tot dospit, dar uscat la Soare, în 
condiţiile în care nu sunt posibilităţi de copt. Se mai poate 
face Pâine şi din Orz, Secară, Porumb, Orez etc. Noi aici 
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consemnăm Chipul Iconic al „Chipului de Pâine”. Chipul 
Pâinii este Hrana de Temelie a Vieţii, pe care o Cerem de 
la Dumnezeu Tatăl prin Rugăciunea Domnească, „Pâinea 
noastră cea spre Fiinţă” sau de „cea de toate Zilele” (Matei 
6, 11; Luca 11, 3). 

Hrana ne defineşte pe noi ca „Natură Creată” care trebu-
ie să ne Hrănim permanent din Creator, altfel „murim”. În 
„gol” de Divin, noi ne „autoconsumăm” până la dis-
trugere. Încercarea de a „compensa” Hrana din elementele 
Naturii este relativă şi provizorie. Doar Hrana Divină ne 
Dă şi ne Menţine Viaţa propriu-zisă. Aici intervine păca-
tul, cu urmările distrugerii. Şi Concretul Hranei Divine 
este Chipul Pâinii. În Rai, Pomul Vieţii era Preînchipuirea 
acestei Hrane. Mâncarea din „pomul oprit” este tocmai 
„auto-fagia”, mâncarea din propria Natură. 

Mistic şi Teologic, Hrana Divină este însoţită de acea 
„Savoare Divină Numită Iubire”. „Auto-fagia” este „auto-
plăcerea propriei substanţe”, care se transformă în „desfrâu”. 
De aici importanţa Hranei în Practicile Mistice, ca Reme-
morarea Hranei Divine peste Memoriile de desfrâu ale 
„propriei substanţe”. Între Dumnezeul Creator şi Creaţie 
este Taina Trupului Iconic Divin, Hrana Vieţii noastre. 

Prin păcat, noi am golit de Divin „propriul trup” care, 
astfel, se „auto-consumă” până la distrugere. Neofit Pust-
nicul pune mare bază, astfel, pe Hrana din Trupul Iconic 
Hristic, care este Rememorarea Hranei Divine în Memo-
riile Create. Şarpele-demon îi momeşte pe Adam şi Eva cu 
„mâncarea care nu are Chipul de Divin”, ca o „cunoaştere 
a naturii create” în lipsa Divinului. Aceasta înseamnă 
tocmai „ruperea” Firii-Naturii Create în două, ca Fire 
Bună, aşa cum a Creat-o Dumnezeu, şi ca „fire contrară”, 
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care nu mai are Modelul Divin. Şi aşa a apărut o 
„substanţă stricată” care duce la „moarte”. 

După căderea din Rai, Omul este „scos afară”, dându-i-se 
o „compensaţie de Hrană Divină”, ca Pâine, care să-i mai 
menţină Viaţa. „În sudoarea feţei tale îţi vei mânca Pâinea 
ta” (Facere 3, 19). Deci, Chipul Pâinii este „singurul” Chip 
al Hranei ce mai păstrează Chipul Divin în el. Toate 
celelate sunt „hrană de umplutură şi de substanţă de cre-
aţie”, fără Legătura directă cu Chipul de Hrană Divină. De 
aici Chipul Sacru al Pâinii, care nu poate fi înlocuit cu 
nimic. Neofit Pustnicul insistă în mod deosebit asupra 
acestui Iconic al Pâinii, fără de care Corpul nostru nu 
poate Reintra în Sacralitatea Firii, aşa cum a Creat-o 
Dumnezeu. Aşa, cel ce Practică Isihasmul nu poate fără 
Mistica Iconică a Pâinii. Acest Chip este chiar mai mult, 
este Chipul Trupului lui Hristos făcut Euharistie. Chipul 
Pâinii este nu numai Chip de Materie-Corp obişnuit, ci de 
Trup Ceresc din care se Hrănesc şi Îngerii cei Spirituali. 
Pâinea este Chip de Suprahrană, Arhechipul pe care se 
Modelează orice Hrană. „Dacă nu ai Chipul Pâinii în 
Hrana ta, orice altceva mănânci este spre moarte, nu spre 
Viaţă. De aici Memoria adâncă, de a Mânca orice mâncare 
cu Pâine; fără aceasta, parcă mâncarea nu se asimilează ca 
Viaţă, ci ca „încărcătură şi explozie”. 

Chipul Pâinii este traducerea în Substanţialitate a 
Arhechipului Logosului Creator Prehristic, ca Viu Divin 
Tradus şi în Viu de Creaţie şi totodată în Unire şi Asumare 
Reciprocă. Creaţia, pe acest Arhechip se Structurează ca 
Fiinţialitate Creată, fără de care nu poate avea „structură”. 
Şi Ştiinţa recunoaşte că Legile Naturii au „dincolo” de ele 
o Suprastructură care le face să fie „legi”. În acest sens este 
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şi Suprastructura Substanţială a Chipului Pâinii, care 
Structurează apoi pe Modelul Său Structura de Viaţă în 
Corp (a se vedea Medicina Isihastă, Principiile Sacroterapiei 
Isihaste, Hrana Harică). Toţi ucenicii Pustnicului Neofit 
sunt obligatoriu Mâncători în primul rând de Pâine. Şi 
tradiţia Sfinţilor Părinţi este Postul cu Pâine şi Apă. La 
Neofit se face şi o adevărată Mistică a Chipului-Pâinii. Mai 
mult, Pustnicul Neofit cultivă o Hrană cu Pâinea Pustni-
cească, necoaptă, ca Aluat uscat la aer sau la soare care se 
dovedeşte, practic, de o valoare deosebită, atât ca Hrană, 
cât şi ca Sacro-terapie. Cea mai mare nenorocire a multora 
de astăzi este că au uitat acest Arhechip al Hranei cu 
Chipul Pâinii, introducând „bucătăria hranei căderii”. Cel 
ce Practică Isihasmul după Specificul lui Neofit trebuie să-şi 
Restructureze Corpul după Supra-structura Iconică a 
Chipului Pâinii. 

Chipul Pâinii este prin excelenţă Iconicul lui Hristos 
care se „Face Trup” pentru a ne Da nouă Viaţă. Cuvântul 
Său Evanghelic este Pâinea pentru Suflet şi Pâinea de Grâu 
este pentru Corp, iar mai presus de acestea este Trupul-
Pâinea Euharistie care le Uneşte şi le Ridică la Chipul 
Cosmic Ceresc. „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh 
şi sunt Viaţă” (Ioan 6, 63). 

Se consemnează, în acest sens, „Şapte trepte” ale Hranei: 
l. Mâncare obişnuită cu carne, cu înfrânare în cele patru 

posturi şi în vinerile şi miercurile săptămânii; 
2. Renunţarea la carne, cu accent pe lactate; 
3. Renunţarea şi la lactate, hrănire doar cu vegetale şi 

seminţe; 
4. Cei care se hrănesc doar cu Fructe crude şi Pâine; 
5. Doar Cereale cu puţine verdeţuri; 
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6. Doar Pâine şi Apă; 
7. Doar cu Sfânta Euharistie, ca Desăvârşire a Hranei (Cf. 

I. Bălan, Convorbiri Duhovniceşti, vol. I). 
Chipul Pâinii este Iconicul Hranei. 

 

Omul 
(gr. Anthropos; lat. Homo, v. şi: Humanitas) 

 
Se fac tot felul de evaluări asupra Omului, considerân-

du-se că „Omul este Măsura lumii”. Noi aici insistăm asu-
pra Misticii Chipului Omului. Teologic Creştin, Omul face 
parte din Creaţia lui Dumnezeu care este Natura Cosmică, 
Îngerii şi Omul. Şi apoi, „peste” acestea, un „Destin Spe-
cial” al Omului ca şi Chip de Întruparea Fiului lui Dumne-
zeu. De aici tendinţa de a se considera Omul drept un 
„Simbol Sacru”. Anticii îl vedeau ca o Sinteză a Lumii, un 
Model în Mic al Universului, un Microcosmos. Sunt multe 
speculaţii magice asupra analogiei dintre „elementele” ce 
alcătuiesc Omul şi cele ce compun Universul, făcându-se o 
legătură între toate mişcările şi principiile acestora, un 
„comun de influenţă reciprocă” (aşa, se consideră: Sistemul 
Nervos ca legat de Foc; Oasele de Pământ; Respiraţia de 
Aer; Sângele de Apă etc.). Omul aparţine celor Trei 
Regnuri, mineral, vegetal şi animal. Iar prin Spiritul său de 
Om face parte şi din Divin. Omul este considerat „Centrul 
şi principiul Unităţii Lumii”. 

Biblic, Omul este după „Chipul lui Dumnezeu”. Viaţa 
din Om este „Suflarea lui Dumnezeu”. Omul nu este 
„Identic” cu Fiinţa Divină, ci este o Fiinţă Creată în analogie 
de traducere-transpunere a Chipului de Fiinţă a lui 
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Dumnezeu şi în una Creată. Omul este Raportul Lumii cu 
Lumea (ca Sinteză a Lumii) şi este Raportul Lumii cu 
Divinul (ca Depăşire a Lumii în Divin). 

Antropologia Biblică se deosebeşte de cea mitologică 
antică. Deşi Omul este considerat „maximum” de Confi-
gurare a Lumii, el este văzut şi în „destinul unei Drame 
Cosmice”. Anticii mai păstrează Memoria „unui cataclism 
cosmic” în care Omul este implicat direct. Anticii vedeau 
Lumea ca o Creaţie a Divinului prin „principiile Divine, 
„Ideile Arhetipale”, şi apoi o vedeau ca o „manifestare 
proprie de creaţie” în care Divinul Însuşi este „robit şi 
de-divinizat”. De aici concepţia antică care îl vede pe Om 
ca un „Principiu Spiritual căzut în robia corpului”. Anticii 
cred că Îngerii primordiali, prin încorporare, se fac Oa-
meni, de unde „esenţa” de Spirit a Omului ce are Memoria 
Divinului. De aici mitologia antică a unei Cosmogonii şi 
Cosmologii17 cu Spirite-Zei care se leagă de Pământ şi se 
fac Oameni, intrând într-un dublu „destin”, de „robie a 
Spiritului în materie” şi totodată de „ieşire a” Spiritului 
din materie, ca reîntoarcere la propria stare. 

Noi încercăm aici să relatăm pe scurt Chipul Omului ca 
implicaţie directă în Viaţa sa de Om, ca Destin propriu. 
Este necesarul minim pentru Conştiinţa Mistică din Practi-
ca Isihastă. Mai mult, insistăm pe Specificul Carpatin al 
Pustnicului Neofit, pe care îl adoptăm ca Model de Practi-
că Isihastă (Specific Filocalic Carpatin). 

Neofit Pustnicul, după cum s-a văzut din cele anterioare, 
face câteva „Lărgiri Teologice” cu Sens Mistic direct. El vede 
Creaţia ca Act al Treimii Dumnezeieşti, dar în Asumare 
Directă şi Personală a Fiului Divin. El, Logosul Fiinţial 
                                                        
17 Naşterea şi modelarea cosmosului. 
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Divin, „Traduce-transpune” Chipul lui Dumnezeu Tatăl şi 
într-un Chip de Creaţie, Chip pe care îl Asumă făcându-Se 
Chip de Fiu de Dumnezeu şi de Creaţie, în Aceeaşi Per-
soană, ca Arhechipul Prehristic (vezi anterior Arhechipul 
Creator). Tot Fondul Teologiei Mistice a lui Neofit aici îşi 
are baza. Acest Arhechip Hristic este Chipul de Dumnezeu 
şi din noi, Creaţia, şi doar prin Acesta noi suntem Purtătorii 
de Chip al lui Dumnezeu. Neofit parafrazează citatul Biblic 
al antropogenezei, dar cu „menţiunea”: „Să facem Om 
Purtător de Chipul şi Asemănarea noastră”. 

Anticii considerau chiar Numele de Om ca traducerea 
în Creaţie a Numelui lui Dumnezeu.18 Neofit caută Ori-
ginea în Sine a Chipului de Om, care este în Chipul-Logo-
sul Creat din Logosul Arhechipal Creator. 

Aşa, în Mistica lui Neofit, Omul este „Chipul Arhechi-
pal de Fiu de Creaţie”. Creaţia începe cu Taina Actului 
Fiului Dumnezeiesc ce Creează şi Asumă şi un Chip de 
Fiu de Creaţie, căruia Dumnezeu Tatăl îi dă Fiinţă şi pe 
care Sfântul Duh îl înfăptuieşte. De aceea, când Se Naşte 
ca Persoană Hristică, El se Numeşte şi „Fiul Omului”, ca 
Chip al „Fiului de Creaţie”. 

Lumea Creată are ca Bază Chipul şi Firea Arhechipului 
Fiului de Creaţie, Legat totodată de Chipul Fiului lui 
Dumnezeu. Şi Chipul de Om este Taina Chipului Fiului 
Dumnezeiesc care se Transpune şi într-un Chip de Creaţie 
şi, mai mult, ca Taină a Unirii Chipului de Fiu Divin cu Fiul 
de Creaţie într-un „Chip Excepţional”, Chipul Hristic. Crea-
ţia toată este pe Modelul Arhechipal Prehristic, ca Chip de 
Fiu Divin Întrupat în Chip de Fiu de Creaţie. Viziunea 
Mistică a lui Neofit este într-un „Hristologic maxim”. 
                                                        
18 Cum fac indienii, cu enigmaticul AUM-OM. 
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Arhechipul de Om Prehristic 

S-a văzut din cele anterioare (Arhechipul Creator, 
Întrupare, Logos, Om) că toată Taina Creaţiei este în 
Asumarea de către Fiul Dumnezeiesc şi a unui Chip de 
Creaţie, care în Unire sunt Chipul Prehristic.  

În Mistica Pustnicului Neofit, aceasta este deja o Pre-
închipuire a Chipului de Om care apoi este creat şi ca Făp-
tură. Teologicul Mistic al lui Neofit fără acest Arhechip 
Precosmic nu poate fi înţeles. Aici este Originea, aici este 
Modelul şi aici este „Fondul” oricărei Diversificări şi al 
oricărui Specific. Deci, să se deosebească Arhechipul de 
Om Prehristic de Omul-Făptură şi de Omul Hristic care le 
Uneşte. Toată Creaţia are în Sine Arhechipul Prehristic de 
Om, ca un Comun de Fiinţialitate de Creaţie, şi pe baza şi 
Substanţialitatea acestuia se face Desfăşurarea Lumii. 
Acest Arhechip Prehristic şi Precosmic de Om se Des-
coperă doar după Întruparea Logosului Divin în Chipul 
„Făpturii de Om”. De aceea, pentru noi, Creştinii, nu 
Chipul Făpturii de Om este Sacru, şi nici Numele de Om, 
ci Numele de Om-Hristic care, Unit, este Numele de Iisus. 
Anticii fac un „cult” Simbolului de Om tocmai în această 
Memorie Primordială care, din cauza păcatului căderii, s-a 
şters şi şi-a pierdut adevăratul fond în sine. 

Lucifer, Îngerul căzut din Lumină, reproşează Fiului 
Lui Dumnezeu: 

– De ce Chipul Tău de Creator să aibă Chipul de Om 
care va fi şi Chipul unei Făpturi?... De ce nu păstrezi Chipul 
Pur de Divin Creator?... Iar dacă aşa Vrei Tu, Chipului de 
Înger i se Cuvine să fie Chipul de Creaţie în care Tu să Te 
Arăţi Lumii. Îngerul este Cer, de ce „alegi” tocmai Chipul 
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de Pământ ce-l va avea Făptura de Om? De ce „Iubeşti” mai 
mult pe Om decât pe Înger? De aceea te „urăsc de moarte”. 
Asupra ta nu pot face nimic, fiind Dumnezeu, dar am să 
„urăsc” pe Făptura Om şi am să-l fac „protrivnicul” Tău, şi 
aşa am să mă răzbun pe Tine... Dacă „Inima” Ta este 
Chipul de Om, am să-ţi „rănesc” astfel Inima... 

 Şi îi Răspunde Domnul: 
– Chipul Meu de Creator este Totodată Divin şi de 

Creaţie şi în Acest Chip Unit Eu Creez Lumea. Şi Acest 
Chip Unit este Chipul de Om pe care îl voi Dărui „Făpturii” 
ce Uneşte toată Creaţia în Sine şi totodată Creaţia cu 
Divinul. Vouă, Îngerilor, v-am dat Chipul cel mai de Sus, 
Chip de Lumină-Cer, Chip de Spirite. Şi dacă Eu, care sunt 
Dumnezeu, Mă „Cobor” în Chipul de Creaţie, şi pe voi, 
Îngerii, vă „Aleg” să fiţi cei care îmi Mărturisiţi „Coborârea 
Mea pe Pământ”. Chipul de Înger este Chipul Vestitor al 
Întrupării Mele pe Pământ. Eu Cobor pe Dumnezeu pe 
Pământ, voi, Îngerii, coborâţi Cerul pe Pământ şi Făptura 
Om va Ridica Pământul în Sus la Cer, iar Natura Făpturilor 
Create va Participa cu Trupul ei la Această Operă a Mea de 
Creaţie. Şi toată Creaţia va fi „Purtătoare” de Chip al 
Meu-Omului-Fiului-Întrupat. Eu sunt Omul, Chipul Fiinţial 
Unic al Creaţiei, şi toată Creaţia este în „Deo-Creaţio-fiinţa” 
Chipului Meu de Om, Dumnezeu Coborât în Creaţie şi 
Creaţie Urcată în Dumnezeu. Îngerii au în Sine Natura 
Fiinţială a Mea de Om; Natura are Natura Mea Fiinţială de 
Om şi Omul la fel, şi aşa toată Creaţia este într-o Fiinţia-
litate Unică, „care este mai întâi” în Chipul Meu de Om-
Dumnezeu Creator ce apoi se transpune în specificuri Indi-
viduale în toate Făpturile Lumii Create. Deci, tu, Lucifer, 
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nu confunda Chipul Meu Însumi de Om, ca „Dumnezeu 
făcut şi Creaţie”, cu Chipul de Om Făptură. Şi Îngerii, şi 
Natura, şi Omul, ca Făpturi aveţi Acelaşi Chip Fiinţial al 
Meu, de Om-Fiu de Dumnezeu şi Fiu de Creaţie în Unire. 
Înrudirea dintre Dumnezeu şi Creaţie este Chipul Meu de 
Om, şi tot acesta este Înrudirea pe care o are Creaţia în sine, 
ca totalitate de Făpturi. 

– Eu ţi-am cerut, zice Lucifer, ca să-mi dai mie, ca Înger, 
Pământul, pe care să-l „modelez” după Chipul Îngeresc, 
ca o „Laudă” a Chipului Tău Pur Dumnezeiesc. De ce să te 
„cobori” din Chipul Tău Pur?... Eu nu am să mă Închin 
niciodată unui Dumnezeu cu Chip de Făptură, ci unui 
Dumnezeu Pur. Dă-ne nouă, Îngerilor, Misiunea să 
„coborâm” Chipul Tău Divin şi în Făpturile Pămåntului...  

Răspunde Domnul: 
– Trebuie să înţelegi că Chipul Pământului este Însăşi 

Destinaţia Creaţiei Mele, şi tocmai Coborârea Mea în Chi-
pul Pământului este „Chipul în Sine de Creaţie”. De aceea 
Eu sunt Creatorul Dumnezeu-Om, ca apoi să fie şi Creaţia 
Om-Dumnezeu. Tu, ca Înger, în Chipul Meu de Dumne-
zeu-Om eşti Înger, Om-Spirit. Natura este Om Viaţă şi 
Omul Făptură este Om-om. Spirit, Viaţă şi Om, sunt Chi-
purile Specifice şi Distincte Create ale Chipului Meu de 
Om în Sine (a se vedea În căutarea Originilor, nr. 4). 

Memoriile Primordiale sunt transpuse mitic de antici, 
dar în Creştinism se aduce Rememorarea Arhetipală. Zeii 
şi Zeiţele anticilor sunt tocmai transpunerea acestui fapt, al 
Îngerilor căzuţi care ar fi vrut ei să fie „creatorii celor 
pământeşti”. 
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Practica (8) 

Indiferent că faci practica după Metoda direct Filocalică 
sau în Specificul Carpatin al Pustnicului Neofit, trebuie să 
fii consecvent şi cu perseverenţă. Nu te dezamăgi dacă o 
faci cu răceală şi în silă, important este să Practici Zilnic. 
Nu căuta efecte miraculoase, chiar respinge orice efect. 
Voinţa este capacitatea de bază a Practicianului. Mulţi fac 
paradă, că nu ai voie să faci nimic „mecanic”. Este o vor-
bărie de „neputincioşi înrăiţi”. 

Fă Practica Gestului Iconic sau Rugăciunea Minţii chiar 
mecanic. Ai grijă, însă, să nu cazi în „instrumentalism”, 
considerând că în Repetarea Rugăciunii sau în facerea 
Gestului Iconic este însăşi Mistica Isihastă. Nu cădea în 
„tehnicismul gratuit”: că faci cutare Gest şi ai efectul res-
pectiv, sau repeţi de atâtea ori Rugăciunea şi gata, ai ajuns 
la mare performanţă... Nu cădea în „pietismul îngust” de a 
face ceva evlavios în care crezi că este totul. Sau că, dacă 
stai o oră la Liturghie, gata, eşti mare Creştin. Dar nu 
exclude „pietismul şi Ritualismul”, pentru că ele sunt, to-
tuşi, „Puntea” spre Trăirea Veritabilă ce vine cu timpul în 
măsura în care tu te Transformi şi ca Personalitate. 

Noi avem nevoie şi de nişte „instrumente”, dar să nu le 
confundăm cu însuşi „conţinutul”. Aşa, Practică Gestul 
Iconic oricum, cu tendinţa mereu de a-l depăşi în Taina pe 
care o poate Deschide acesta. Gestul, ca şi Repetarea Ru-
găciunii, este „Deschiderea Uşii de Taină”, urmånd apoi 
„Intrarea în cele de Taină”. 

Cel mai greu lucru este pentru mulţi tocmai „Deschide-
rea Uşii Mistice”, şi aceasta deoarece ei fac doar „filosofia” 
Deschiderii. Lasă toate „filosofările, considerentele” şi 
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începe Practica, chiar cu insuficienţe. Ai grijă, nu fii „gălă-
gios şi lăudăros”, Practică în Taină cu ştirea Duhovnicului 
şi eventual a încă unuia care, la fel, Practică Isihasmul. Să 
fie „Lucrarea ta intimă”. 

Citeşte şi caută mult material în acest sens, ca să-ţi mă-
reşti orizontul Conştiinţei. Practica fără „Cultură” devine 
un „fixism” îngust şi chiar nociv. Cel mai mult supără 
„fixiştii inculţi care mai fac şi pe deştepţii”. Prostul se vede 
după „fixismul inculturii sale”. Sunt mulţi „simpli”, dar nu 
„fixişti”. Este şi o „Cultură mai mică”, dar Înţeleaptă. 
„Cultura” spoită a prostului înrăit este cea mai distructivă. 
Isihasmul este al celor care îşi Deschid „Duhul Înţelegerii 
de Taină”. „Gura mea a grăit Înţelepciune şi Duhul Inimii 
mele, Pricepere”. Aceasta este Taina Practicii Mistice Isi-
haste, Priceperea de Duh de Adânc. 

Cei mai mulţi se plâng de „neliniştea” Minţii şi a Simţu-
rilor. Mulţi caută prin Mistică o „Terapeutică a Liniştirii”. 
Trebuie înţeles că Destinul Misticii este mai întâi „Preface-
rea în Sacralitatea Divinului”, după care vin efectele de 
aşa-zisă Linişte. Dar în orice „pas spre Divin” este un „pas 
şi spre Isihie-Linişte”. Aşa, primul semn al Trăirii Isihaste 
este că, odată cu greutatea, suferinţa şi necazul, ai şi o 
Mângâiere de Taină, de Isihie, Taina Divinului care îţi dă 
„Depăşirea” a toate. Isihasmul, deci, nu înseamnă „insen-
sibilitatea la suferinţe şi necazuri”, ci „Depăşirea de 
Taină” a acestora. Iconic, înseamnă „Depăşirea în Divin” a 
obişnuitului. 

În Practica Gestului Iconic să cauţi această Depăşire de 
Taină Divină, altfel te opreşti într-un „gest gol de conţi-
nut”. În Gestul Iconic te „Aduni şi te Depăşeşti”. Nu te 
lupta nici cu gândurile, nici cu neliniştile, nici cu memoriile 
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obsedante; lasă-le să curgă în afara ta, ca pe o „transpiraţie 
de boală”, dar cu „Uşurătatea în Interior”, pentru că aşa te 
vei face Sănătos. În Gestul Iconic de Specific Carpatin 
trebuie să ai două „stări” deodată, una normală a ceea ce 
eşti tu, cu toate neputinţele, ca exterior, şi încă una în 
Interior, de „Uşurare-Depăşire în Taina Divinului” care 
Pătrunde în tine. Aceste stări să nu se lupte între ele, ca la 
Filocalici, Mintea să lupte cu oprirea gândurilor şi ima-
ginilor. În Gestul Iconic de specific Carpatin, normalul cu 
Supranormalul să fie fără distructivitate, ci în paralel, 
fiecare având propria prefacere. Dar acest „paralelism” 
are şi un efect Iconic, de a le Iconiza pe ambele într-o 
Supraformă care, paradoxal, le Suprapreface în Taina 
Iconicului. Fă această Practică în Gest de Închinare şi a 
normalului, şi a Supranormalului, şi a celui ce eşti, şi a 
celui în care te Prefaci Iconic. 

 

Adam şi Eva 
(ebr. adamah – din pământ) 

 
Este Primul Om Creat şi Părintele Neamului Omenesc. 

Ca să conturezi pe Adam, trebuie să-l priveşti în contextul 
general de Creaţie. Adam-Omul este „Ultimul” Chip de 
Făptură, după Îngeri şi Natură. De aceea este Creat în ulti-
ma Zi a Facerii Lumii. El este, astfel, şi „Încununarea” Chi-
pului de Creaţie, după care urmează „Odihna”, Ziua a 
Şaptea.  

În Adam-Omul se „Odihneşte-Împlineşte” Opera lui 
Dumnezeu şi totodată Forma de Creaţie. De la Om încolo, 
urmează „Alt Drum”, nu al manifestării de Creaţie, ci al 
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Depăşirii Creaţiei în Divin. Se vorbeşte de o „evoluţie” a 
Creaţiei care ajunge la Chipul de Om (prin Spiritualul 
său), pentru ca Omul apoi să facă „întoarcerea” la Divinul 
din care a ieşit. 

În sens Creştin nu este o evoluţie de la simplu la com-
plex, de la nespiritual la Spiritual, de la anorganic la Orga-
nic, ci Fiul Divin Desfăşoară El Însuşi Creaţia prin Actele 
Sale Direct Creatoare până la Om, în care „împlineşte” 
această Diversificare de Creaţie. Omul apoi trebuie să facă 
„Depăşirea” Diversificării în Unitatea acesteia şi în Divin. 
Astfel, nu Creaţiile fac „evoluţie” de sine, pentru că fiecare 
are „Totul Direct” prin Actul Creator, ci fiecare trebuie să 
Desfăşoare în proprie Individualitate şi Specific acest „Tot 
din sine”. Dacă Fiecare este o „Altă Faţă a Totului”, nu 
înseamnă că Fiecare a făcut „evoluţia”, ci face „Rememo-
rarea Totului” în proprie Individualitate. Şi această Reme-
morare este Taina Fiecăruia. 

În Actele sale Creatoare, Fiul Divin Creator Rememo-
rează Totul pe care îl Dăruieşte Fiecărei Creaţii, şi Fiecare 
trebuie să facă Rememorarea în Chip Propriu. Aici sunt 
aşa-zisele „Ontogeneză şi filogeneză”, de care vorbeşte şi 
Ştiinţa. Omul este Unirea şi Depăşirea acestora. De aceea, 
în Destinul Omului sunt elemente „Noi” faţă de celelalte 
Făpturi Create. 

Biblic, se spune că Adam-Omul este „Stăpânul” Naturii 
tocmai în sensul acesta, anume că trebuie să facă „Depă-
şirea Individualităţii în Unitatea Proprie şi cu Divinitatea”. 
Adam-Omul nu este simpla „Icoană-Imaginea” Chipul lui 
Dumnezeu, ci tocmai Prefacerea ca Asemănare de Unire a 
Toate. Aşa-zisa „Solidaritate şi Comuniune Cosmică” este 
astfel în Chipul Omului. Nici Îngerii, nici Natura 
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Planetară a Universului nu pot face „Unitatea Cosmică” 
decât prin Chipul Omului. De aceea, tot Universul este 
„cu Ochii pe Om” şi toate „tind spre Om”, toate caută să 
se „Unească în Om”. 

Dumnezeu ia „Ţărână”, adică ia tocmai „Memoria Cos-
mică” şi din ea face Trupul lui Adam, în care apoi „Suflă” 
Suflarea de Viaţă (Facere 2, 7). Iată cele Două Planuri ale 
Omului. Unul este Trupul (Memoria Cosmică) şi altul este 
Divinul (Suflarea Vie). Trupul lui Adam nu este simpla 
materie a Pământului, ci este „Memoria Întregului Cos-
mos”. De aceea, în Trupul Omului este Cosmosul şi în Su-
fletul Omului este Divinul. Şi Omul Uneşte Cosmosul cu 
Divinul. Se spune că Dumnezeu Creează Lumea pentru 
Om. În sens Mistic, Creaţia Lumii este în Destinul Chipu-
lui Omului. Şi Icoana în Sine a acestuia este Întruparea lui 
Hristos, Arhechipul în Sine al Omului. Neofit Pustnicul 
porneşte, de aceea, în Teologicul său Mistic, de la 
Arhechipul Chipului de Om Prehristic şi Precosmic, prin 
care se face, de fapt, Destinul Cosmic şi Supracosmic al 
Omului, iar apoi ca Făptură-Om. 

Adam este Făptura Purtătoare Directă a Chipului de 
Om al Fiului Divin Creator şi prin aceasta este apoi Destin 
Special pentru Întreaga Creaţie (Reciteşte Arhechipul 
Omului Prehristic). Anticii văd „culmea” Omului în aceea 
că Uneşte (realizând „imposibilul”) Spiritul cu materia. În 
sens Creştin, Măreţia Omului este în Unitatea Lumii în 
Sine Însuşi, şi mai mult, în Depăşirea Cosmică, în Unirea 
cu Divinul. Şi toată Taina este Arhechipul Omului Hristic. 
Astfel şi noi, ca Practică Isihastă, insistăm pe Chipul 
Omului Hristic ca baza şi fondul întregii Vieţi Mistice. 
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Ca Specific Carpatin al Pustnicului Neofit, Iconicul 
Hristic este pe primul plan şi prin acesta este tot Activul 
Interior şi Exterior. Neofit Pustnicul parafrazează citatul 
Evanghelic prin care Hristos este Fiul Omului, zicând că 
Omul este Chipul Fiului-Om Divin. Astfel, nu Hristos se 
face Chip de Om, ci Omul se face Chipul lui Hristos, Omul 
în Sine, care este „înaintea” Chipului Făpturii de Om. 
Adam este, deci, în această Dublă Realitate de Făptură Pro-
prie şi de Destin ce-i Depăşeşte cadrul Propriei Făpturi. 

Aici este şi căderea Omului, în „pierderea” Destinului 
Supra-Adamic şi în rămânerea ca „simplă” Făptură de Om 
în cadrul Lumii. Şi „drama” Omului este în „păcatul” 
opririi Destinului său Supracosmic, afectând astfel tot 
„mersul” Cosmic în Sensul său de Depăşire în Destinul 
Omului; de aceea „plânsul” Omului este „Plânsul Cos-
mic” şi păcatul Omului este mai „vătămător” decât al că-
derii Îngerilor (care nu afectează direct Cosmosul). Îngerii 
nu au Destin Supracosmic, ci ei intră tot în Destinul Omu-
lui şi prin Om fac şi ei Supracosmizarea în Divin. De 
aceea, demonii-îngerii căzuţi nu pot intra în Natură decât 
după căderea Omului din Rai, din Destinul Supracosmic 
al Omului. 

Iată marea Responsabilitate a Chipului lui Adam-omul 
şi drama păcatului său. Adam-omul Făptură este descris 
Biblic tocmai în Destinul său Supracosmic. Şi, ca Taină, 
Făptura de Om este Adam şi Eva, tocmai ca evidenţierea 
celor Două Planuri ale Omului, Planul Cosmic şi Supra-
cosmic. Adam-Omul este Creat la început Integral şi apoi i 
se ia „Coasta-Planul Cosmic” şi se face Eva. De aici, Omul 
în Dublă Raportare, faţă de sine şi faţă de un Suprasine. 
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Sfântul Maxim Mărturisitorul ne vorbeşte de Chipul 
Hristic în Sine, ca Preoţie (Divinul) şi Biserică (Creaţia). 
Neofit Pustnicul ne spune de Arhechipul Omului Hristic 
în Sine, ca Divin şi Creaţie. În Chipul Omului ca Făptură, 
acest Arhechip se Evidenţiază astfel în Adam şi Eva. 
Adam-Omul rămâne Chip Sacerdotal şi Eva-Omul se face 
Chipul Bisericii Sacerdotale. Biserica este „Coasta-Memoria” 
Preoţiei, după cum Creaţia este Memoria Divinului 
transpusă şi într-o Fiinţialitate de Creaţie. Ca Practică 
Isihastă, aceste Repere sunt de mare importanţă pentru 
Conştientizarea Specificului Propriu. 

Misticile metafizice antice amestecă Preoţia cu Biserica, 
le substituie, chiar le fac „atributul” unui funcţionalism 
comun. Complexul de „inferioritate” al Femeii moderne, 
care se vede „oprită” de la Preoţie, este greşit înţeles. 
Bărbatul are fond de Memorie de Preoţie şi Femeia are 
fond tot de Memorie de Preoţie, dar fiecare în Specificul 
său. Şi Adam şi Eva sunt Egali ca Făpturi-Om, dar Spe-
cifici ca Evidenţe ale celor Două Planuri ale Omului, ca 
Plan Divin şi Plan Cosmic. Biserica-Eva are Destin de 
Unire  Cosmică. Mistic, Biserica este Unire Cosmică. 

O, ce Măreţ Destin este să faci Unirea Cosmică, să 
Aduni tot Universul într-o Memorie Integrală! Acesta este 
Destinul Evei-Bisericii. Şi concretul acestei Memorii Cos-
mice este Copilul-Fiul. De aceea, Biserica-Eva este Arhe-
chipul de Mamă. Memoriile Evei-Bisericii sunt „Toate 
Făpturile ca Fiii lui Dumnezeu”. Eva-Biserica are Taina 
Memoriei Tuturor Făpturilor Cosmice. 

Iconografic, Biserica-Eva este „Cartea Cosmică” în care 
sunt Scrise Supramemoriile Evanghelice ale Preoţiei. Aşa, 
Biserica-Eva are Preoţia în Sine pe care o Naşte. Mistic, 
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Biserica-Eva nu „Slujeşte ca Preoţie”, dar face un Act Egal, 
pentru că Naşte Slujirea Preoţiei. Preoţia nu poate Sluji 
decât dacă are Biserică. Şi Biserica poartă în Pântece 
Slujirea Preoţiei. Astfel, Biserica-Eva nu este „inferioară”, 
ci Egală, dar în Slujire Specifică a „Aceluiaşi” Act Liturgic 
care este Egalitate şi Deodată Prezenţă a Preoţiei şi a 
Bisericii. 

 
La ce Taină să mă opresc, 
La Divinul ce Creează Chipul Lumii 
Sau la Chipul Creat ce Naşte 
Unirea Divinului în deodată 
Chip Ceresc şi Pământesc!? 

 

Bărbat şi Femeie 

Natura Fiinţială a Omului este Una, dar în Dublă Evi-
denţă. Anticii nu pricep de ce există această „dualitate”, 
făcând-o „raportare de existenţialitate”. Metafizica filoso-
fică antică este în dualitatea contrară de Spirit şi materie, 
de pozitiv şi negativ, de constructiv şi distructiv, de mas-
culin şi feminin. Şi unii Teologi merg pe această evaluare. 

Pustnicul Neofit (după cum s-a relatat în cele anterioare) 
consideră Dualitatea în Arhechipul Creator al Fiului Divin 
Prehristic, care face deja Enipostazierea Unirea Chipului 
Divin cu Chipul de Creaţie prin Asumarea lor de către 
aceeaşi Persoană. Şi astfel, în Desfăşurarea Creaţiei, Logo-
sul Creator „Operează” cu acest Chip de Divin Coborât în 
Creaţie şi totodată Chip de Creaţie Asumat în Divin. Cerul 
şi Pământul, Apa şi Uscatul, Ziua şi Noaptea, Bărbatul şi 
Femeia sunt aceste Evidenţe Arhetipale ale Chipului 
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Arhechipal Creator în Sine. Binele şi răul, constructiv şi 
distructiv şi toate „ruperile” de Întreguri sunt apoi „duali-
tatea păcatului”, ce se deosebeşte de Dualitatea de Între-
guri ale Actului Creator al Lumii. Anticii nu fac aceste dis-
cerneri. 

Aşa, Fiecare Creaţie este o Individualitate de Întreg ce 
are transpus Arhechipul Creator, dar în Evidenţă Spe-
cifică, ori ca Divin în Evidenţă, ori ca şi Chip de Creaţie în 
Evidenţă. Cerul, Apa, Ziua, Masculinul sunt Evidenţă de 
Divin, dar care au în sine şi Pământul, Uscatul şi fe-
mininul. Deci, „Evidenţele” sunt Specificul Caracterului 
Individual al Fiecărei Creaţii. Tot aşa sunt şi Adam şi Eva, 
ca Bărbat şi Femeie. Mare atenţie la discernerea acestei 
Dualităţi Arhetipale în Sensul Creştin. În Logosul Arhe-
chipul Creator sunt Chipul de Divin şi cel de Creaţie, fără 
a se transforma unul în altul, ci în „Unire-Alăturare-
Asumare-Întrepătrundere” fără amestecare, Divinul 
neputându-Se amesteca cu Natura Creată şi Creaţia, la fel, 
neputându-se absorbi în Divin, fiecare rămânând ceea ce 
Este, dar în Unire şi Comunicare Reciprocă. Aşa, în 
Creaţie, Masculinul şi Femininul nu sunt diversificarea 
unui „Androgin-ambigen” iniţial care apoi se împarte. 

Arhechipul Logosului Creator este „Dualitatea de 
Naturi complet diferite”, ca Divin şi Creaţie. Şi această 
Dualitate transpusă în Individualităţi de Creaţie ia Chip 
de Masculin şi Feminin. În Arhechipul Creator este Chipul 
de Fiu al lui Dumnezeu şi Chipul de Fiu de Creaţie, în 
Unire. În Individualităţile de Creaţie, Chipul de Fiu de 
Creaţie este „Coasta-Ţărâna-Memoria” Chipului de Fiu de 
Creaţie care se Naşte în Lume. Şi acest Destin de Naştere 
se face Chip de Feminin. 
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Deci, în Sine, Arhechipul Creator nu este „ambigen” (şi 
masculin şi feminin), ci Unic Chip de Fiu, de Fiu de 
Dumnezeu şi Fiu de Creaţie, şi Destinul de Naştere al 
Chipului de Fiu se face Chip Feminin. Eva este Creată din 
„Coasta-Memoria de Fiu” a lui Adam care, la rândul său, 
este Creat din „Coasta-Memoria de Divin intrat în 
Memoria Cosmică”. Astfel, Chipul de Femeie este Destin 
Măreţ de a Naşte în Lume pe Fiul, care este Memorie, 
totodată, de Divin şi Cosmos. De aici şi Memoriile mitice 
antice, că prin Femeie se Naşte Lumea Cosmică. 

Bărbatul este Taina Divinului ce Coboară şi în Chipul 
de Creaţie, iar Femeia este Taina Dublă, a Naşterii în Cre-
aţie şi a Chipului Divin şi a Chipului de Creaţie, în Cos-
mizare. Astfel, Bărbat şi Femeie sunt cele Două Corespon-
denţe ale Arhechipului Creator, Cel de Divin şi cel de 
Creaţie, dar nu în „despărţire”, ci în Evidenţe Reciproce şi 
în Destin Specific. Atenţie la Specificul Misticii Isihaste 
Creştine, ca Destin (care să nu se confunde cu predes-
tinaţia). 

Destinul Hristic este tocmai această „Orientarea de 
Evidenţă Specifică”. Mai mult, acest Destin este Însăşi 
Personalitatea Fiinţială care nu se mai poate schimba în 
veci. Chipul de Bărbat nu este doar o „formă de supra-
faţă”, asemenea şi cel de Femeie, ci sunt Caractere de Fire 
Fiinţială în Sine de la Însuşi Actul Creator. Anomaliile 
patologice zise „sex” sunt de „suprafaţă” şi datorate 
adaosurilor păcatului care se pot înlătura spre a deveni 
Caracterul de Naştere indestructibil. 

Aşa, Neofit Pustnicul consideră Chipul de Bărbat ca 
Chipul de Divin în Exterior şi Chipul de Creaţie în Inte-
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rior, în Unire Personală Proprie. Bărbatul are Mintea de 
Divin şi Inima de Pământ (creaţie). Femeia are Mintea de 
Pământ (creaţie) şi Inima de Divin. Destinul Bărbatului 
este să „Coboare” şi să Îmbrace în Divin Exteriorul Lumii 
(ca Preoţie) şi Femeia să dea Trup de Exterior Divinului 
din Interior, pe care trebuie să-l Nască (ca Biserică). 

Pentru Practică aceste „specificuri”, de nu sunt avute în 
vedere, produc acele efecte de „misticism patologic” cu in-
versări de Personalitate. Bărbatul este Preoţie în Exterior şi 
Biserică în Interior, iar Femeia este Biserică în Exterior şi 
Preoţie în Interior. Bărbatul trebuie să facă Mistică de Pre-
facerea Interiorului (Bisericii) în Duhovnicie de Exterior 
(Preoţie), de unde zisa Unire a Minţii cu Inima care să Pre-
facă „Mlădiţa” Chipului Euharistic al lui Hristos. Mistica 
Bărbatului este de a Îndumnezei Inima sa de Pământ, de 
a-i da Chipul Divinului. 

Bărbatul, prin Mintea de Divin să Transforme Firea de 
Pământ a Inimii. Dacă Bărbatul cade într-o mistică femi-
nistă, îşi „inversează” propria Personalitate. Bărbatul tre-
buie să-şi „Scoată Inima în Exterior” ca să-i dea Forma de 
Divin, de unde Activul Bărbatului pe Planul Exterior. La 
Bărbat, Divinul să nu stea „ascuns” în Interior, ci să se 
Arate ca Divin „peste” Interiorul tuturor. Mistica Sacer-
dotală a Bărbatului este de a da „Formă de Divin” tuturor 
Formelor. Mintea Bărbatului nu are voie să ia „forme de 
Pământ”, ci să Îmbrace Pământul în Forma Divinului. 
Orice „împământenire” a Bărbatului este o „feminizare” 
patologică a Personalităţii sale. Bărbatul trebuie să Ridice 
Chipul Pământului la Chipul de Cer, să Prefacă Euharistic 
Pâinea Lumii în Chipul Pâinii Cereşti. 
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Specificul Femeii este, în Mistica sa, de a da Trup de Bi-
serică Divinului din Interior. Creaţia este Chipul Divin 
făcut şi Chip de Creaţie. Acest Trup de Creaţie al Divi-
nului este însăşi Taina Creaţiei, de unde Femininul este 
„Dublă Taină”, ca Întrupare a Divinului şi ca Răspuns al 
Creaţiei faţă de Divin. La Bărbat este o Coborâre Directă a 
Divinului peste Forma de Creaţie, care dă o Supraformă 
Divină. Mistica Bărbatului este într-un Unic Sens, pe când 
a Femeii este în „Dublu Sens”. Mistica Femeii este mai 
complexă decât a Bărbatului. Misticii s-au preocupat prea 
puţin de aceste discerneri (iar aceasta o vedem ca o 
deficienţă), de unde multe confuzii şi anormalităţi la cei 
mai mulţi. 

Amestecul Specificului Feminin cu cel al Bărbatului dă 
tocmai „patologicul” de „inversări şi perversiuni” de Per-
sonalitate. Aşa, Femeia nu trebuie să facă Mistica Directă a 
Minţii, cum o face Bărbatul, ci să facă Mistica Directă a 
Inimii. Bărbatul „sentimentalist” este patologic, iar Femeia 
„mentală” este de asemenea patologică. Sentimentul Băr-
batului trebuie să fie Direct de Divin, nu al Inimii de 
Pământ, ca Suprasentiment. Sentimentul Femeii trebuie să 
fie Direct de Pământ, care dă Trup Suprasentimentului 
Divin. Femeia trebuie să fie Sentimentală în Exterior, ca 
Trup al Divinului-Minţii. Sublimul Femeii este „Sublim de 
Creaţie în concurenţă cu Suprasublimul Divin”. Sublimul 
Bărbatului este fără „concurenţă”, este doar de Formă 
Divină. 

Aici este deficienţa misticilor metafizice antice care fac 
o „mistică de amestec”. Aşa, sistemul Yoga generează 
foarte multe „patologii”, pentru că nu discerne feminis-
mul din practicile respective, ducând adesea la masculi-
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nizarea Femeii şi la feminizarea Bărbatului sau, şi mai rău, 
la o „dublă” Personalitate, de Bărbat şi Femeie în „distruc-
tivitate reciprocă”. Bărbatul care face Mistica Trupului 
cade uşor în „feminism”, iar Femeia care face Mistica 
Minţii cade adesea în „masculinizare”. Aceste patologii de 
Personalitate au efecte foarte nocive. 

Bărbatul nu Naşte Divinul în Trupul său, ci Coboară şi 
Primeşte Divinul „peste” Trup şi îl face Supraformă. 
Mistica Bărbatului este prin Unirea cu Inima şi cu Trupul, 
dar nu să facă „pat nupţial” cu acestea, ci să le dea Supra-
formă de Divin ca Euharistie-Cină de Taină. Mistica Femeii 
este de asemenea prin Unirea cu Inima şi cu Trupul, dar la 
fel, fără „patul nupţial”, ci ca „Leagăn de Naştere a Divi-
nului în Chip de Trup”. Mistica Bărbatului face Iconizarea 
cu Divinul „Peste” Trup-Pământ şi Femeia face Iconizarea 
cu Trupul-Pământul pe care îl Dăruieşte Divinului ce „se 
face Trup”. Bărbatul nu „Dăruieşte” nimic din Sine, ci Pri-
meşte Direct Divinul „peste” Sine, trebuind doar „Deschi-
derea” fără oprelişte. Femeia Dăruieşte Trup Divinului ce 
Se Întrupează, şi prin această Dăruire se şi Deschide. Băr-
batul nu are voie să facă „mistica de componente” ale Tru-
pului, ci Mistica de Teo-Formarea Întregului. Mistica 
Femeii este şi de Componente, dar care se fac Crea-
ţio-Formă a Divinului care Se Întrupează. 

Mistica Bărbatului nu are voie să fie „oprire în Trup”, ci 
Oprire Directă în Divinul care Transcende Trupul. Mistica 
Femeii are şi o „oprire” în Trup, dar nu ca „auto-corporali-
zare”, ci ca Dăruire a Trupului spre Întruparea Divinului. 

Cele mai mari greşeli mistice sunt aici. Bărbatul care nu 
face Divinizarea „peste” Trup cade în „auto-divinizare” 
până la feminizarea chiar a „auto-corporalizării”, iar 
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Femeia care nu face „Întruparea Divinului” de asemenea 
cade în „auto-divinizarea auto-corporalizării”. Femeia face 
„idol” din propriul Trup, de unde „gătelile şi sulimenelile 
de auto-înfrumuseţare”. Şi din acestea vine „auto-gustarea” 
din propriul Trup, „auto-desfrâul” până la oribilele per-
versiuni sexuale. 

Bărbatul trebuie permanent să dea Supraformă de 
Divin Tuturor, iar Femeia să dea Trup de Creaţie Divi-
nului din toate existenţele. Şi Bărbatul, şi Femeia trebuie să 
aibă în vedere Divinul, dar fiecare în Specificul său 
Caracterial. Bărbatul trebuie să Vadă Lumea prin Ochii 
Divinului. Totul trebuie Îmbrăcat în Divin, ca Iconizare, 
dar ca Supraformă, fără să transforme Natura Creată din 
Interior, care rămâne Chip Creat, astfel fără pericol de 
idolatrizare. Femeia trebuie să Vadă Lumea prin Ochii de 
Trup-Creaţie care nu mai sunt ai săi, ci ai Divinului care Se 
Întrupează în aceşti Ochi. Mistica Femeii este să aibă 
Supraconştiinţa că Ochii săi de Trup-Creaţie nu mai sunt 
ai ei, ci ai Divinului care Asumă aceşti Ochi Trupeşti. 
Vederea Bărbatului este „Ochi de Divin” prin care Chipul 
de Creaţie Vede Lumea, iar Vederea Femeii este „Ochi de 
Pământ-Creaţie” prin care Vede Dumnezeu Lumea. 

Paradoxal, Divinul din Lume este „Ochiul de Femeie”. 
Ochiul Bărbatului „acoperă-îmbracă” Chipul Creat cu 
Divinul, dar nu Preface Chipul Creat în Divin, încât ade-
sea mistica Bărbatului este „Formalistă şi prea exterioară”. 
Ochiul Femeii, făcând Întruparea Divinului, Aduce Divi-
nul în Lume şi Îl „Împropriază” Lumii până la „aparenta” 
Divinizare a Lumii. Frumosul din Lume este „Trup 
Feminin”, dar care trebuie Dăruit Trupului Divinului ca 
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Trup al lui Hristos. Dacă Trupul Feminin nu este 
Transformat în Trupul Divin al lui Hristos, atunci se face 
„auto-corporalizare până la desfrâu”. 

Mistica Femeii este să Dăruiască Permanent Trup 
Întrupării Divinului în Lume, ca „auto-jertfire” neîncetată. 
De aceea Iubirea în Sine a Femeii este Iubirea de Mamă. 
Caracterul Femeii este în Sine Caracter de Mamă, chiar 
dacă nu are Copii. Naşterea Copilului este tocmai Naşterea 
Caracterului său de Mamă în Sine. Inima Femeii este Carac-
terul de Divin care Se „face Copil în Naştere în Exterior”. În 
tot Lucrul şi Activitatea Femeii este acest Caracter de a 
Naşte Divinul din Sine şi a-i Dărui Trup. De aceea „Mâna 
Femeii” este „Iubirea faţă de Divin”. Mâna Bărbatului este 
„Binecuvântarea” Divinului peste Lume. Iubirea Femeii 
este „Inimă în Dăruire”. Iubirea Bărbatului este „Minte în 
Dăruire”. Inima Femeii este Divinul care se face Trup, 
Mintea Bărbatului este Pământescul ce se face Divin. 

Ca Practică Isihastă, noi insistăm asupra acestor Repere 
Mistice pentru cultivarea unei Mistici Sănătoase. Mulţi fac 
„amestecuri” din cauza „destructurărilor păcatului” care, 
de nu sunt mai întâi „corectate”, se ajunge la o mistică pa-
tologică. De aceea, în toate Practicile mistice se vorbeşte de 
o „iniţiere şi de un control riguros” asupra celor ce vor 
Trăirea Mistică. Neofit Pustnicul, pe care noi îl evidenţi-
em, are de asemenea în vedere pe primul plan aceste „co-
rectări” de Caractere, atinse de „boala păcatului”. Specifi-
cul său de „Iconizare Exterioară” prin Gest Iconic este 
tocmai de a Reface mai întâi Integralitatea de Personali-
tate. 
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Practica (9) 

Mulţi se plâng că nu pot percepe Taina Gestului Iconic. 
Într-adevăr, Taina Gestului este desacralizată încă din 
antichitate. Ritualurile vechi o mai păstrează, dar tot mai 
golită de conţinut. Misticile Intelectualiste metafizice au 
desconsiderat Ritualul până la „anti-ritualism”. Creştinis-
mul Readuce Ritualul Liturgic ca însăşi „Esenţa Sa...” cum 
a fost Cunoscut de ei în „Frângerea Pâinii” (Luca 24, 35). 

Mistica Creştină este Mistica Hristo-Formei, cu centrul 
în Persoana Directă a Domnului Hristos. Aşa, Forma de-
vine tocmai Iconicul, Sacralitatea de Arătare a Divinului. 
Anticii considerau Forma ca „învăluire şi limitare a 
conţinutului-esenţei”. În sens Creştin, Forma este Ieşirea 
Conţinutului în Arătare, tot ca Taină şi Necuprins, ca un 
Absolut Interior şi Exterior. 

Toată Creaţia stă pe Modelul Cuvântului Creator. „A Zis 
şi s-a Făcut”, ne relatează Scriptura. Cuvântul este Forma 
Activului Persoanei. Anticii puneau Ideea înaintea Cuvân-
tului. În Revelaţia Creştină, Cuvântul este chiar Originea 
Ideii. Fiinţa Divină în Sine, ca Treime de Persoane, nu 
Gândeşte în Idei, ci în Cuvinte-Forme de Comunicare, iar 
aceste Forme au apoi, ca Energii Harice, aşa-zisele 
Idei-Raţiuni. Ideea este „o Energie de Spirit”. Platon dă 
Ideii şi o „formă arhetipală”, enigmatică însă. Platon intu-
ieşte Taina Cuvântului-Comunicare ca Origine a Ideii, de 
aceea îi dă şi o Formă. Cuvântul este Gestul Comunicării 
Întregurilor-Persoanelor Divine. În Cuvânt este Comu-
nicarea Persoanei. Dacă Gândul poate fi şi impersonal, 
Cuvântul este doar Personal. 
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Mistica Cuvântului s-a pierdut prin înlocuirea sa cu 
Intelectul-Gândirea, făcându-se din Cuvânt un instrument 
al Gândirii. Isihasmul Creştin este Mistica Cuvântului 
Divin. Rugăciunea Isihastă este în Taina Cuvântului 
Hristic. Numele Domnului Iisus este Persoana Sa în Comu-
nicare de Cuvânt. Pustnicul Neofit extinde Taina Comuni-
cării în Iconicul Cuvântului-Comunicării, care este Gestul. 

Dacă Cuvântul este Purtătorul Comunicării, Gestul este 
Conţinutul Comunicării. Expresia, încărcătura sunt în Gest. 
De aceea Cuvântul are totodată şi Gest, şi ele se dezvăluie 
reciproc. Noi insistăm, ca Practică Isihastă de Specific 
Carpatin, pe Taina Formei Gestului şi Cuvântului, ca 
Arătare a Interiorului care pentru noi este inaccesibil. 
Filosofii antici caută „Interiorul considerat a fi esenţa 
Divină”. Pentru ei Exteriorul este ne-spiritual. 

Filosofia antică este filosofia Interiorului. Creştinismul 
vine şi cu un Spiritual al Exteriorului, cum îi zicem noi, ca 
Iconic. Pentru antici, Gândul-Ideea este Spiritualul. Pentru 
Creştinism, Cuvântul şi Gestul sunt Spiritualul de Arătare 
şi ca Interior, şi ca Exterior. Cuvântul şi Gestul sunt Com-
pletul Comunicării, pe când Gândul este doar unilateral. 
Cuvântul este mai mult decât Gând, are în sine şi Sen-
timent, şi Formă, şi interior, şi exterior. Gestul este Expre-
sivitatea acestuia. Mistic, Taina acestora este Forma 
Iconică. Cine nu se sileşte să intre în Taina Iconicul Cuvân-
tului şi Gestului nu va putea Trăi niciodată Misticul Isihiei 
Creştine. 

Cuvântul nu este un „instrument”, ci un „viu de Taină”, 
o Sămânţă a Comunicării care are în Sine pe Cel ce-l 
Reprezintă. Taina de a „Rodi” Sămânţa Cuvântului este 
Mistica acestuia. Insistenţa noastră este însă pe Forma 
Cuvântului. Aici este confuzia multora. Cuvântul fiind 
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Formă, pare fără Conţinut propriu, acesta fiind „Cel” care 
îl Adresează sau îl Primeşte. Această „despărţire a Formei 
Cuvântului de Conţinutul (Persoana) său este deficienţa. 
Aşa, Cuvântul în Minte se face Gând şi în Inimă se face 
Sentiment, iar în Exterior se face Adresare. 

Neofit Pustnicul face Mistica Unirii Integrale a Cu-
vântului cu Persoana-Conţinutul Său şi cu toate „Formele” 
sale de Expresie. Şi aceasta este Taina Gestului Iconic care 
este Supraforma Mistică. Noi repetăm cu insistenţă aceste 
evidenţieri, pentru că sunt pricepute foarte greu; mulţi 
nu-şi pot depăşi preconcepţiile anterioare de „des-con-
siderare” a Gestului doar ca „ieşire” din „esenţă-conţinut”. 

Gestul este deci Supraforma Formelor de Comunicare. 
De aceea Gestul este şi „peste” Interior, şi „peste” Exterior, 
şi niciodată nu poate fi „Interiorizat, ci doar Supra-
exteriorizat”. Unii încearcă o „introducere” a Gestului în 
Interiorul Inimii, ceea ce este o mare greşeală, cu efecte 
foarte nocive, pentru că produce o „dublă Personalizare 
contrară”. În Interiorul Inimii poţi folosi Forma Cuvân-
tului care este „Înrudit” cu Gândul Minţii şi cu Sen-
timentul, de unde traducerea Cuvântului Rugăciunii în 
Gând şi Sentiment. Mulţi fac o „dublă” Personalizare, o 
dată ca Adunarea Interiorului spre Adresare şi încă o dată 
ca Adresarea propriu-zisă, încât se „despart în două”, o 
parte ca Activ de Adunare a Interiorului, altă parte ca Activ 
de Adresare către Divinul care este „exterior” faţă de 
Interiorul tău. Aşa, se face un amestec de Activuri şi ames-
tecul Interiorului propriu cu Exteriorul Divin. 

La nivel Psihologic, sunt mai multe „procese psihice” 
care, dacă nu sunt bine controlate şi deosebite, produc 
„mutaţii” Psihologice nocive. Aici cad cei mai mulţi mistici. 
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Cea mai grea este „Adunarea Puterilor Sufletului”.19 Mo-
dalitatea Filocalică a Unirii Minţii cu Inima este, în acest 
sens, Unirea Raţiunii cu Simţirea spre o Voinţă Conştientă. 
Rugăciunea cu Repetarea Cuvântului-Numelui Domnului 
Iisus are acest scop, cu Adresarea totodată către Divinul 
care să te Ajute. 

Prima Treaptă Filocalică nu este Unirea cu Divinul, ci 
Chemarea Divinului care să Acţioneze în tine, spre a te 
Reface ca Integralitate. Mulţi trec direct la Unirea cu 
Divinul, amestecând Activul Adunării Interioare cu aceas-
tă Unire, fapt ce le falsifică pe amândouă. De aceea, Meto-
da Filocalică cere mult control şi povăţuirea unui Duhov-
nic Iscusit. Unirea nu o poţi face de la început, fără „puri-
ficarea şi refacerea” Integralităţii Personale. 

Neofit Pustnicul „sare” peste Interior direct în Exterior, 
unde se poate face de la Început Gestul, pentru că „Intri” în 
Supraforma Iconică Hristică. Aici, în Gestul Iconic Exterior, 
tu nu mai faci Adunarea Componentelor Proprii ca să 
câştigi Forma de Personalitate, ci intri direct în Supraforma 
Personalităţii Hristice care îţi Dăruieşte şi ţie Forma, prin 
care apoi tu Rememorezi Propria Formă. Dacă în Interiorul 
Inimii, prin Cuvântul Hristic Rememorezi cu Mintea şi cu 
Sentimentul Propria Personalitate, în Gestul Iconic nu mai 
ai nevoie de Activul Minţii şi Sentimentului, pentru că Pri-
meşti Rememorarea Directă din Supramemoria Iconică. 
Modalitatea Gestului Iconic a lui Neofit este eficace pentru 
noi, cei de astăzi, care nu mai suntem capabili de Interiori-
zare şi, mai mult, care avem un Interior aşa de poluat, încât 
este periculos să-l „deranjezi” fără o pregătire prealabilă. 
                                                        
19 Puterile Sufletului, ca nişte aşa-zise componente, sunt considerate 
încă din antichitate ca fiind Raţiunea, Simţirea şi Voinţa. 
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Arhechipul Maicii Domnului (1) 
S-a spus în cele anterioare că Sensul Creaţiei este 

Întruparea Fiului Dumnezeiesc şi într-un Chip de Creaţie. 
De aici, cele Două Arhechipuri: al Fiului Divin şi al Chipu-
lui Creaţiei. Fiul Divin, ca să se Întrupeze, are nevoie de 
un Chip „Special” care să-L Nască în Chip de Creaţie, şi 
acesta este Chipul de Mamă.  

Dacă, în Dumnezeire, Fiul are Originea în Tatăl Dum-
nezeu Absolut, în Creaţie are Originea în Arhechipul de 
Mamă de Creaţie a Fiului Divin care Se Întrupează. Taina 
Maternităţii i-a preocupat mult şi pe antici. Toate mi-
tologiile vorbesc de o Mamă Divină prin care începe 
Crearea Lumii. Înşişi Zeii au o Mamă care îi Naşte. Este 
Memoria primordială a Arhechipului de Mamă a Fiului 
Dumnezeiesc Creator care Se Întrupează în Lume ca să 
Fiinţeze Lumea Creată.  

Teologic, această problemă nu a fost dezbătută în mod 
special, ci în contextul Hristologic general. Mistica Iconică 
a Pustnicului Neofit aduce în atenţie şi acest aspect de 
mare importanţă, Iconicul Divin şi Iconicul de Creaţie, în 
Raport şi în Dialog, ca Chipul şi Asemănarea Sa. De aici, 
Cele Două Icoane Arhechipale Creştine, a Domnului Iisus 
şi a Maicii Domnului.  

„Părinte, Zice Fiul, 
Iată şi un Chip de Creaţie! 
Şi Vede Tatăl Dumnezeu 
Pe o Mamă Creată 
Cu Însuşi Fiul Său în Braţe. 
Şi în Faţa acestei Icoane 
El Binecuvântează, 
Şi Lumea ia Fiinţă, 
Şi Lumea se Creează.” 
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Iată de ce Neofit Pustnicul are ca Icoană şi pe Maica 
Domnului, pentru că prin Iconicul ei de Creaţie Dumne-
zeu Tatăl Dăruieşte Fiinţă Creaţiei. Această Icoană Supra-
tainică, a Chipului Creat care poate să Întrupeze pe Fiul 
Dumnezeiesc, este cu adevărat Taina Posibilităţii Creaţiei. 

Creaţia are ca Fond tocmai Taina Întrupării Logosului. 
Şi Posibilitatea acesteia este Taina Arhechipului Maicii 
Domnului care Poate Întrupa Logosul Divin. Cum Poate 
Increatul să „treacă” în Creat, aceasta este cea mai grea 
întrebare a filosofilor antici. Ei au găsit „iluzia şi aparenţa” 
ca un „imposibil absolut”. Revelaţia Creştină arată totuşi 
un „Posibil” al Iconicului de Creaţie care este Arhechipul 
Maicii Domnului. Neofit Pustnicul are ca Teologie Mistică 
proprie cele Două Arhechipuri, Arhechipul Creator Pre-
hristic (vezi anterior) şi Arhechipul de Creaţie al Maicii 
Domnului. Prin acestea este toată Mistica Specificului său 
aşa-zis Carpatin. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte de Liturghia 
Cosmică a Bisericii-Trup al lui Hristos. Neofit Pustnicul 
lărgeşte aceasta până la o Origine a Chipului de Biserică în 
Arhechipul Maicii Domnului. Originea în Sine este Fiul 
Dumnezeiesc care Creează şi un Chip de Creaţie, pe care îl 
Asumă ca Arhechip Prehristic Creator (vezi anterior). În 
Facerea Lumii se Desfăşoară acest Arhechip într-un Chip 
de Preoţie de Sine şi un Chip de Biserică de Sine, ca 
Raport-Relaţie şi Dialog între Divin şi Creaţie. Aceasta 
face Evidenţa în Specificul Chipului de Biserică, prin care 
se Săvârşeşte Liturghia Preoţiei Divine.  

Noi suntem între Două Chipuri Iconice, al Divinului 
Hristic şi al Chipului Maicii Domnului-Bisericii de Creaţie 
care Înrupează Permanent Divinul şi îl face Euharistie-
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Împărtăşire. Mistica acestui Liturgic este Viaţa Isihastă. 
După cum Arhechipul Prehristic Creator Se Întrupează şi 
într-un Chip de Făptură de Creaţie, ca Omul-Hristos, la fel 
şi Arhechipul de Biserică se Întrupează într-un Chip de 
Făptură, ca Maica Domnului. În Arhechipul Creator Pre-
hristic, Chipul Creaţiei este Chipul Bisericii ca Fiu de Crea-
ţie, care din „Coasta” sa o Creează pe Mama-Născătoarea 
Fiului (ca Eva din Coasta lui Adam). Deci, mare atenţie, să 
se facă deosebirea între Chipul Bisericii ca Fiu de Creaţie şi 
Chipul Bisericii ca Mama-Născătoarea Fiului. Fiul nu are 
pe Mama sa în Sine, ci din „Coasta” Fiului de Creaţie se 
Creează Chipul de Mamă-Născătoare a Fiului. Fiul nu este 
„ambigen-androgin”, cum se tot vorbeşte, ci este Arhechip 
Absolut care în Destinaţia de Naştere a Sa în Lume îşi 
„scoate” Coasta-Naşterea Sa într-un Chip de Mamă. 

Fiul nu are în Sine pe Mama sa, ci are în Sine Naşterea 
Sa (Coasta) care este „Ţărâna” din care se Plămădeşte 
Mama-Născătoarea Fiului. Mama, în schimb, are prin 
Natura ei directă pe Fiul în Sine, fiind însuşi „Chipul 
Fiului spre Naştere”. Mama are deja în Sine pe toţi Fiii, 
trebuind doar să-i Nască (vezi În căutarea unei Psihanalize 
Creştine). Aici insistenţa noastră este pe Arhechipul Chipu-
lui Maicii Domnului ca Iconic de Creaţie. Dacă doar Fiul 
lui Dumnezeu care ne Arată Chipul Divinului este Chip 
de Icoană, Neofit Pustnicul pune în Raport cu aceasta şi 
un Chip de Icoană de Creaţie, ca Evidenţiere Reciprocă. 
Doar Dumnezeu poate fi Icoana la care să te Închini. Dar 
este şi o Icoană-Sfinţenie-Sacralitate de Creaţie în faţa că-
reia de asemenea te poţi Închina. 

Neofit vorbeşte de un „divin de creaţie”, ca Asemănare 
în Creaţie a Divinului în Sine Creator. Neofit susţine că, 
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dacă nu ar fi şi un „divin de creaţie”, nu ar fi posibil un 
Real Dialog între Divin şi Creaţie. Dialogul trebuie să aibă 
un „Egal” pe cât posibil, altfel nu mai este Dialog. 

Mistic, se zice că este o „Iubire de Creaţie”, care „con-
curează real şi faptic cu Iubirea lui Dumnezeu, atât în 
Putere, cåt şi în Indestructibilitate. Şi prin aceasta Creaţia 
capătă „statut” de Existenţă în Raport cu Divinul. Are şi 
Creaţia un „Absolut de Creaţie” al ei, care este Iubirea 
Arhechipală de Creaţie ce se traduce prin Chipul de 
Mama-Maica Domnului. 

Nu este o „Iubire mai puternică” în Lumea Creată decât 
Maternitatea. Dacă în Dumnezeire Paternitatea este Esenţa 
Fiinţială (vezi Mystagogia Icoanei), în Creaţie Maternitatea 
este Esenţa Fiinţei Create. Dar Maternitatea înseamnă 
„Naşterea Fiului”, după cum Paternitatea în Dumnezeire 
este tot „Naşterea Fiului”. Distincţia Esenţei Fiinţiale este 
Fiul care este în Esenţă ca Naştere. La fel în Creaţie, Chipul 
Esenţei este Fiul, iar Substanţa-Natura este Maternitatea 
care dă Substanţializarea Fiului ca Naştere. 

 Filosofii consideră „substanţa” Creaţiei ca „materia” în 
care se încorporează Spiritul. Neofit Pustnicul face Metafi-
zica Mistică a Arhechipului Fiului care se Naşte din Mamă, 
încât Spiritul este Chipul Fiului şi materia este Chipul 
Mamei. Dar „materia” are în Sine pe Fiul (Spiritul) ca Naş-
tere a sa, aşa încât „materia” nu mai este „negativul” Spi-
ritului, ci tocmai „Afirmaţia şi Arătarea” Spiritului. 

Această Mistică a Arhechipului Fiului ce se Naşte din 
Arhechipul Mamei este Fondul Creaţiei. Se zice că nimeni 
nu a Iubit mai mult pe Dumnezeu decât Maica Domnului, 
Ea fiind maximul Iubirii de Creaţie. Iată de ce este Icoana 
de Creaţie, pe care Neofit Pustnicul o face „Uşa” de 
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Intrare spre Divinitatea lui Hristos. Acatistul Maicii 
Domnului, pe care îl fac toţi Ucenicii Pustnicului, are acest 
Sens Mistic. 

 
Practica (10) 

Gestul Iconic al Specificului Filocalic Carpatin este în 
Asemănare cu Ritualul Liturgic din Biserică. Ţine cont de 
Reperele de bază ale Gestului Iconic: 

– Supraconştientizarea Viului Prezenţei Iconice Hristice. 
La Filocalici se face Invocarea Numelui Domnului Iisus, 
prin care se intră în Legătură cu Prezenţa Divină. Aici se 
face Gestul Închinării, prin care Viul Iconic se face o 
Realitate. Când te-ai Închinat, Intri deja în acest Viu de 
Putere şi Prezenţă Divină. Gestul Crucii şi Închinării 
Aduce Prezenţa Hristică. 

– Această Prezenţă este Iconică doar prin Chipul lui 
Hristos. Icoana, în Creştinism, înseamnă Chipul lui Hristos. 
Ceea ce nu are Chipul lui Hristos nu mai este Icoană. 

– Prezenţa Iconică nu este doar o închipuire sau o 
presupunere, ci este un Real Viu Divin care nu depinde de 
tine, ci tu de El. Dacă la Evrei Numele lui Dumnezeu este 
„Foc mistuitor”, aici, în Gestul Închinării Iconice, este la 
fel, „Văpaie arzătoare”. 

– Gestul Iconic-Hristic este Supraexterior, adică trebuie 
făcut cu toată Integralitatea ta, ca Suflet şi Corp şi peste 
acestea. Deci, să nu faci Gestul Iconic doar cu Mintea sau 
cu Simţirea sau cu poziţia Corpului, ci cu toate deodată, în 
Unire. Doar ca „Total” să faci Gestul Iconic faţă de Viul 
Prezenţei Hristice. Aşa, Mintea şi Sentimentul trec într-o 
Supra-Formă de Închinare Iconică ce Depăşeşte şi Mintea 
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şi Inima. În Gestul Iconic, Mintea şi Inima se Închină, dar 
nu prin Mentalizare sau Sentimentalizare, ci prin Supra-
forma Totală a Integralităţii tale. Aici, în Gest, Mintea şi 
Sentimentul nu mai sunt „instrumente” de Lucrare, ci 
devin simple componente ale Întregului tău care face 
Gestul Iconic. În modalitatea Filocalică a Pronunţării 
Rugăciunii în Inimă, Mintea este Lucrătoare şi Activă. 
Aici, în Gest, Activul este Întregul tău Suflet şi Corp, 
deodată şi în Unire. 

– După ce faci Gestul Iconic, să Supraconştientizezi că 
Viul Hristic te „Cuprinde” ca într-o Supraformă Iconică în 
care tu, ca şi o „apă” într-un Vas, iei această Supraformă. 
Nu-ţi închipui cum este această Supraformă, ci doar 
Conştientizeaz-o cu o Atenţie cât mai permanentă. Nu-ţi 
face nici o imaginaţie, nici cum este Supraforma Iconică, 
nici cum o simţi tu. Să ţi-o „Suprareprezinţi” doar ca pe un 
Viu cu o Formă Iconică pe care tu nu o poţi percepe, dar 
care este foarte Activă în Sine. La început, te vei simţi ca 
într-o „închisoare” unde tu nu mai poţi face nici o mişcare. 
Fă această „Odihnă închis în Iconicul lui Hristos”. Atenţie, 
de îţi vin gânduri şi amintiri, lasă-le să iasă din tine în 
„Focul Iconic”, unde se vor topi de la sine. Toată Atenţia 
ta să fie Viul Iconic în care eşti închis şi în care „forţat” iei 
Supraforma Sa, şi în care toate cele din tine ies şi se prefac. 
Tu, „pasiv”, te Odihneşti în Iconicul Hristic. 

– Acest „pasiv intra-Iconic” este, însă, un Supra-Activ 
Hristic ce Lucrează asupra ta direct, care te Supra-Per-
sonalizează Iconic şi pe tine. Neofit Pustnicul susţine că 
mai înainte de a face tu „purificarea şi Virtuţile”, trebuie 
să primeşti „Supra-Forma” Iconică, după care să faci şi 
Activul tău; trebuie să ai mai întâi Modelul, care este 
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Iconicul Hristic. Şi Primind Supra-Memoriile Iconice, vei 
putea şi tu să Lucrezi cele „Asemănătoare”. 

Aşa, ca Practică Isihastă a Primei Trepte, ca „Gest Iconic”, 
nu este accentul pe Purificare şi pe Virtuţi, ca în moda-
litatea Filocalică Athonită, ci accentul pe Ritualul Iconic în 
care Primeşti Modelele de Memorii de Purificare şi Virtuţi, 
urmând apoi să le pui şi tu în Lucrare Proprie. Făcând 
Ritualul Gestic Iconic, vei observa că se Trezesc în tine 
Memoriile Botezului şi ale Mirungerii, care îţi „Orien-
tează” Firea spre cele Bune. Începi astfel să capeţi o 
„Vedere Iconică” prin care Deosebeşti răul de Bine. Şi cu 
această Vedere poţi face apoi Virtuţile şi Purificarea. 

– Extinderea Gestului Iconic de la Ritualul Gestic pe ca-
re-l faci tu Personal, în linişte şi în Faţa Icoanei Maicii 
Domnului sau în Biserică, concomitent la Gestul Iconic 
Generalizat, prin care să dai la tot ce vezi Supraforma 
Iconică Hristică, Văzând în toate „Chipul lui Hristos”, acel 
Cuvânt prin care toate „s-au făcut”. Ca Gest Iconic, să vezi 
Cuvântul Creator nu ca Interior, ci ca Supraexterior care 
Îmbracă şi Interiorul şi Exteriorul oricărui lucru, ca 
Icono-Formă. Aşa, totul devine în Ochii tăi o Lume Sfântă, 
Purtătoare a Chipului lui Hristos. 

Aceasta este Practica Isihastă a Specificului Carpatin al 
Pustnicului Neofit. Este Rugăciune Permanentă nu prin 
Cuvinte, ci prin Gestul Iconic, ca Rugăciune-Gestică 
Iconică. Limbajul Gestic-Ritualic este un Caracter Traco-
Dacic ce se păstrează în Specificul Carpatin. 

Dacă deja ai Practica Isihastă în modalitatea Filocalică 
obişnuită, poţi încerca şi Specificul Carpatin, dar cu aver-
tismentul să nu le amesteci, ci să le faci pe fiecare separat. 
Este de fapt acelaşi „Fond Filocalic”, dar „Direcţia” este 
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deosebită. Cea Filocalică este ca „Interiorizare” şi cea Car-
patină este ca „Exteriorizare”. Şi fiecare are „Complexul” 
său care, dacă nu este bine „controlat”, poate produce 
anomalii patologice. Atenţie, Practica Isihastă are nevoie şi 
de un Povăţuitor Duhovnic, altfel se poate cădea în greşeli 
deplorabile. Practica Gestului Iconic este mai puţin „ris-
cantă”, pentru că este Ritual Exterior în care se evită „ma-
gia Minţii şi sentimentalismului bolnăvicios”, care de obi-
cei apare în modalitatea de Interiorizare. Eventual, apare 
un „Ritualism formal”, dar fără declanşarea „explozivităţii 
subconştientului”, din modalitatea Interiorizării. Un 
Duhovnic Bun poate să te conducă şi în specificul Clasic 
Filocalic, al Isihiei Minţii în Inimă. Majoritatea Du-
hovnicilor evită, însă, această Practică, mai ales la Tineri. 
Asta nu înseamnă ca nimeni să nu mai încerce Practica 
Isihastă. Cei plini de Râvnă să-şi ia toate precauţiile şi să 
pornească la „Drumul Mistic”, ca Harap-Alb, cu orice risc.  

Cei Sinceri vor birui toate încercările şi piedicile. 
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